
โดย
สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย
กันยายน 2562

เสนอต�อ
สำนักงานส�งเสร�มว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)

รายงานฉบับสมบูรณ� (Final report)

โครงการศึกษากฎหมายที่เอื้อและลดอุปสรรค
ต�อการประกอบธุรกิจของ SME ในกลุ�มธุรกิจบร�การ

0000 0000 0000 000 000 
User Name



 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
(ฉบับปรับปรุง) 

 

 

โครงการศึกษากฎหมายที่เอื้อและลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของ 
SME ในกลุ่มธุรกิจบริการ 

  

 

 

โดย 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 

 

 

เสนอต่อ 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

 

 

กันยายน 2562





 

 

 

 

 

คณะผู้วิจัย 

 

ดร. เดือนเด่น    นิคมบริรักษ์    หัวหน้าโครงการ 

นางสาวเทียนสว่าง  ธรรมวณิช     นักวิจัย 

นางสาวขนิษฐา   ปะกิน าหัง  นักวิจัย 

นางสาวธารทิพย์  ศรีสุวรรณเกศ     นักวิจัย 

นายกัมพล   ปั้นตะก่ัว  ผู้ช่วยนักวิจัย 

นางสาวอุไรรัตน์   จันทรศิริ  ผู้ช่วยนักวิจัย 

นางสาวศิราภรณ์  ธูปเทียน     เจ้าหน้าที่ประสานงาน 





iii 

สารบัญ 

หน้า 

บทที่ 1 บทน า ............................................................................................................................................. 1 

1.1 บทน า ...................................................................................................................................... 1 
1.2 วัตถุประสงค์ ........................................................................................................................... 1 
1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ................................................................................................................. 2 
1.4 ขอบเขตการด าเนินงาน ........................................................................................................... 2 
1.5 วิธีการศึกษา ............................................................................................................................ 4 
1.6  แผนการด าเนินงานและระยะเวลาการด าเนินงาน ................................................................ 18 

บทที่ 2  ธุรกิจบริการโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด .................................................................................... 19 

2.1 สภาพการประกอบธุรกิจบริการโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด ในประเทศไทย ........................ 21 
2.2 กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องการประกอบธุรกิจบริการโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด .... 28 
2.3 ตัวอย่างกฎหมายต่างประเทศ (BEST PRACTICE) เกี่ยวกับธุรกิจบริการโรงแรม  รีสอร์ท 

และห้องชุด ........................................................................................................................... 81 
2.4 การเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา 

ในการประกอบธุรกิจโรงแรม ................................................................................................ 87 
2.5 สรุปอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจบริการโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด ................................. 95 
2.6 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย ที่ช่วยเอื้อและลดอุปสรรค 

ในการประกอบธุรกิจบริการโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด .................................................... 101 

บทที่ 3  ธุรกิจรับส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ ............................................................................................... 19 

3.1 สภาพการประกอบธุรกิจรับส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ในประเทศไทย ................................. 107 
3.2 กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจรับส่งเอกสาร หรือพัสดุภัณฑ ์.... 112 
3.3 ตัวอย่างกฎหมายต่างประเทศ (BEST PRACTICE) เกี่ยวกับธุรกิจขนส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ 127 
3.4 การเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ ในการประกอบธุรกิจ 

รับส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ .............................................................................................. 133 
3.5 สรุปอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจการรับส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ .................................. 135 
3.6 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย ที่ช่วยเอื้อและลดอุปสรรค 

ในการประกอบธุรกิจการรับส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ ....................................................... 139 
  



iv 

สารบัญ (ตอ่) 

หน้า 

บทที ่4  ธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-COMMERCE) ................................................................... 145 

4.1 สภาพการประกอบธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-COMMERCE)  ในประเทศไทย .......... 147 
4.2 กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ........ 149 
4.3 ตัวอย่างกฎหมายต่างประเทศ (BEST PRACTICE) เกี่ยวกับธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ... 160 
4.4 การเปรียบเทียบกฎหมายในการประกอบธุรกิจ E-COMMERCE ระหว่างประเทศไทยและ

กฎหมายต่างประเทศ ......................................................................................................... 173 
4.5 อุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ .................................................. 180 
4.6 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย ที่ช่วยเอื้อและลดอุปสรรค 

ในการประกอบธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ................................................................ 184 

บทที ่5  ข้อเสนอแนะต่อกฎหมายที่ควรปรับปรุงแก้ไขในระยะเร่งด่วน .................................................. 145 

บรรณานุกรม.. ........................................................................................................................................ 193 

ภาคผนวก……. ........................................................................................................................................ 195 

ภาคผนวก ก แผนการวิจัยภาคสนาม ..................................................................................................... 197 

ภาคผนวก ข สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ............................................................................................... 207 

1. ธุรกิจบริการโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด ....................................................................... 207 
2. ธุรกิจรับส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ .................................................................................. 216 
3. ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ .......................................................................................... 227 

ภาคผนวก ค สรุปผลการจัดประชุมระดมความคิดเห็น 6 ภูมิภาค .......................................................... 237 

การประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 กรุงเทพ วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562  
ณ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย................................................................... 237 

การประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 นครราชสีมา วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562  
ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ นครราชสีมา ................................................................. 243 

การประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 3 เชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562  
ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว .................................................................................... 248 

การประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 4 ภูเก็ต วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562  
ณ โรงแรมดาราภูเก็ต .................................................................................................. 253 



v 

สารบัญ (ตอ่) 

หน้า 

การประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 5 อยุธยา วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562  
ณ โรงแรมแคนทารี่ อยุธยา ......................................................................................... 261 

การประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 6 ชลบุรี วันศุกร์ที ่5 กรกฎาคม 2562  
ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ...................................................................................... 266 

ภาคผนวก ง การประมวลผลแบบสอบถาม ............................................................................................ 273 

ภาคผนวก จ สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอ .................................................................. 281 

ภาคผนวก ฉ ร่างผลการศึกษาวิจัยที่ใช้ในการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา ............................................ 285 

ภาคผนวก ช สรุปการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา ................................................................................ 313 

ภาคผนวก ซ ตารางสรุปผลการศึกษาของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด ธุรกิจรับส่งเอกสาร 
หรือพัสดุภัณฑ์ และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ .............................................................. 319 

ภาคผนวก ฌ แผนผังขั้นตอนการประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุดธุรกิจรับส่งเอกสาร 
หรือพัสดุภัณฑ์ และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ .............................................................. 335 

ภาคผนวก ญ ร่างกรอบการจัดตั้งสภาการขนส่งสินค้าแห่งประเทศไทย .................................................. 339 

ภาคผนวก ฎ รายชื่อผู้ให้ข้อมูลภายใต้โครงการ ...................................................................................... 345 

 





vii 

สารบัญตาราง 

หน้า 
ตารางที ่1.1 สาขาบริการที่ SME มีบทบาทสูงที่สุด ในปี พ.ศ. 2560 ..................................................... 5 
ตารางที ่2.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโรงแรมแต่ละประเภท ......................................................... 23 
ตารางที ่2.2 จ านวนโรงแรมที่ขอใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและ 

จ านวนห้องพัก จ าแนกรายภาค .................................................................................... 25 
ตารางที ่2.3 จ านวนโรงแรมและห้องพัก ............................................................................................ 26 
ตารางที ่2.4 จ านวนโรงแรมจ าแนกตามประเภท (แยกรายภาค) ........................................................ 27 
ตารางที ่2.6 ลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม ................................................... 47 
ตารางที ่2.7 ประเภทของโรงแรม จ าแนกตามจ านวนห้อง ขนาดของห้อง และเงื่อนไขอ่ืนๆ ............... 55 
ตารางที ่2.8 สรุปกฎหมาย/ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรม ................................ 74 
ตารางที ่2.10 ตารางเปรียบเทียบการก ากับดูแลธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุดระหว่าง 

ประเทศไทยและต่างประเทศ ...................................................................................... 89 
ตารางที ่3.1 สัดส่วนมูลค่าธุรกิจรับส่งเอกสาร/สิ่งของต่อ GDP ภาคการบริการเอกชน .................... 109 
ตารางที ่3.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที ่3  

(พ.ศ. 2560-2564) ...................................................................................................... 111 
ตารางที ่3.3 คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง .................................................... 114 
ตารางที ่3.4 การก าหนดอัตราความเร็วรถยนต์ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ..................... 118 
ตารางที ่3.5 การก าหนดอัตราความเร็วรถยนต์ตาม พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 2535 ........................... 119 
ตารางที ่3.6 เงื่อนไขของการบังคับหรือปล่อยอากาศยานที่ไม่มีนักบิน ............................................. 125 
ตารางที ่3.7 การก าหนดอัตราความเร็วรถยนต์ในสหราชอาณาจักร ................................................ 128 
ตารางที ่3.8 การก ากับดูแลการใช้โดรนของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น ................... 132 
ตารางที ่3.9 การเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศในการประกอบธุรกิจ 

รับส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ ....................................................................................... 133 
ตารางที ่3.10 การเปรียบเทียบกฎหมายของไทยและกฎหมายของสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป  

และญี่ปุ่น เกี่ยวกับการใช้โดรนเพื่อขนส่งสินค้า .......................................................... 135 
ตารางที ่4.1 สัดส่วนมูลค่า E-COMMERCE ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) .................... 146 
ตารางที ่4.2 เปรียบเทียบการก ากับดูแลธุรกิจ E-COMMERCE ของสาธารณรัฐประชาชนจีน  

สาธารณรัฐเกาหลี สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ และไทย ............................................... 175 
  



viii 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หน้า 
ตารางที ่ก.1 ระยะเวลาในการด าเนินการของแต่ละกิจกรรม ........................................................... 197 
ตารางที ่ก.2 ตัวอย่างรายชื่อหน่วยงานที่จะติดต่อเพ่ือขอสัมภาษณ์ .................................................. 199 
ตารางที ่ข.1 บัญชีรายชื่อหน่วยงานผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก ................................................................. 207 

 
 



ix 

สารบัญรูป 

หน้า 
รูปที่ 1.1 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพ่ืออยู่อาศัยประเภทอพาร์ทเมนท์ หอพัก และแฟลต 

จ าแนกตามภาค .................................................................................................................... 6 
รูปที่ 1.2 รายได้จากการท่องเที่ยวและจ านวนนักท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 - 2560 ......... 7 
รูปที่ 1.3 การก ากับดูแลสถานที่จ าหน่าย/สถานที่สะสมอาหาร ภายใต้ราชการส่วนท้องถิ่น .................. 9 
รูปที่ 1.4 มูลค่า E-COMMERCE ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557-2559 และคาดการณ์ปี พ.ศ. 2560 ....... 12 
รูปที่ 2.1 รายได้จากการท่องเที่ยวและจ านวนนักท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 - 2560 ...... 19 
รูปที่ 2.2 สัดส่วน GDP สาขาที่พักแรมต่อ GDP ภาคบริการเอกชน และต่อ GDP ของ SME  

ในภาคบริการเอกชน ปี พ.ศ. 2557-2560 .......................................................................... 20 
รูปที่ 2.3 ประเภทโรงแรมตามกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ 

โรงแรม พ.ศ. 2551 ............................................................................................................ 22 
รูปที่ 2.4 ส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด ปี พ.ศ. 2560 จ าแนก 

ตามขนาดธุรกิจ .................................................................................................................. 28 
รูปที่ 2.5 ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างโรงแรม ............................................................................... 50 
รูปที่ 2.6 ขั้นตอนการขอเปิดใช้อาคาร ............................................................................................... 51 
รูปที่ 2.7 การแจ้งดัดแปลงอาคารเป็นโรงแรม .................................................................................... 52 
รูปที่ 2.8 ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ................................................................. 60 
รูปที่ 2.9 ขั้นตอนการแจ้งผู้พักอาศัยที่เป็นคนต่างด้าวต่อส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ......................... 73 
รูปที่ 3.1 ส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบการรับส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2560  

จ าแนกตามขนาดของธุรกิจ .............................................................................................. 107 
รูปที่ 3.2 ประเภทของอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก ..................................................... 124 
รูปที่ 3.3 ระบบการท างานของเครื่องจ ากัดความเร็ว ....................................................................... 129 
รูปที่ 4.1 มูลค่า E-COMMERCE ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 - 2561 ................................................ 146 
รูปที่ 4.2 แสดงจ านวนผู้ประกอบการ E-COMMERCE ที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

กระทรวงพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2561 ....................................................................................... 148 
รูปที่ 4.3 ผู้ประกอบการ E-COMMERCE ที่มีรายได้สูงสุด 10 รายแรกของปี พ.ศ. 2561 ...................... 149 
รูปที่ 4.4 ขั้นตอนการช าระเงินของ ALIBABA.COM ............................................................................ 164 
รูปที่ ง.1 จ านวนและขนาดของผู้ประกอบการโรงแรมที่ตอบแบบสอบถาม ...................................... 273 
รูปที่ ง.2 กฎหมายที่ผู้ประกอบการเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรม ............................ 273 
รูปที่ ง.3 จ านวนและขนาดของผู้ประกอบการรับส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ท่ีตอบแบบสอบถาม ...... 276 



x 

สารบัญรูป (ตอ่) 

หน้า 
รูปที่ ง.4 กฎหมายที่ผู้ประกอบการเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจขนส่ง ............................... 276 
รูปที่ ง.5 จ านวนและขนาดของผู้ประกอบการรับส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ท่ีตอบแบบสอบถาม ...... 278 
รูปที่ ง.6 กฎหมายที่ผู้ประกอบการเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ E-COMMERCE................... 278 
รูปที่ ฌ.1 แผนผังขั้นตอนการจัดตั้งและประกอบธุรกิจโรงแรม ........................................................ 336 
รูปที่ ฌ.2 แผนผังขั้นตอนการประกอบธุรกิจขนส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ ........................................ 337 
รูปที่ ฌ.3 แผนผังขั้นตอนการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ................................................. 338 
 



 

บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 บทน า 
เนื่องจากการที่จะช่วยให้การประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME 

มีการเติบโตอย่างมีศักยภาพ และมีความสามารถในการประกอบธุรกิจในระดับสากลมากขึ้น จึง
จ าเป็นต้องมีการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือดังกล่าว คือ กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการควบคุมและส่งเสริมการ
ด าเนินธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก และมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม 
และกฎหมายหรือกฎระเบียบเหล่านั้นอาจยังไม่มีการปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่ง
จะกลายเป็นอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งอาจมีผลกระทบในการเติบโตได้  

นอกจากนั้น ในปัจจุบันยังไม่มีการวิจัยที่เกี่ยวกับการเอ้ือและลดอุปสรรคในแง่มุมทางกฎหมาย
ที่ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะในภาคธุรกิจบริการโดยรวมมากนัก 
ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าปี  พ.ศ. 2560 การจ้างงาน SME ตามกลุ่ม
ธุรกิจในภาคการบริการมีจ านวน 5,796,000 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.68 ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
4.14 ประกอบกับมีรายงานเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2559 และ 2560 ของธนาคารโลกว่า ประเทศไทย
มีกฎระเบียบด้านตลาดบริการที่เข้มงวดกว่าประเทศในภูมิภาคอาเซียนหรือในภูมิภาคอ่ืนๆ    

ดังนั้น จึงเห็นว่ามีความจ าเป็นในการศึกษาวิจัยกฎหมายเพ่ือเอ้ือและลดอุปสรรคต่อการ
ประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มธุรกิจบริการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายปัจจุบันที่มีอยู่ หรือจัดให้มีกฎหมายใหม่ เพ่ือ
เอ้ือและลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งเป็นกฎหมาย
ที่มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  โดย
น าเสนอข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือให้ทราบถึงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคและกฎหมายที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มธุรกิจบริการที่ก าหนดไว้ ในกฎหมายเหล่านั้น ว่ามีลักษณะเป็นประการใด 
เกิดผลในทางปฏิบัติหรือมีการบังคับใช้หรือไม่ และมีผลกระทบที่เป็นอุปสรรคและที่เป็นการส่งเสริม
หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจ SME อย่างไร 

1.2.2 เพ่ือน าผลการศึกษาเป็นข้อมูลในการเสนอแนะและผลักดันให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไข
เพ่ิมเติม รวมทั้งพัฒนากฎหมายเพ่ือลดอุปสรรคและเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจของ SME รวมทั้งให้เป็น
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กฎหมายที่มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ไป 

1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.3.1 การวิเคราะห์กฎหมายที่เป็นอุปสรรคและกฎหมายที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขาธุรกิจบริการเป้าหมาย 3 กลุ่มธุรกิจ โดยคณะผู้วิจัยจะศึกษา
ถึงปัญหาและอุปสรรคส าคัญต่อการประกอบธุรกิจของ SME และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายเหล่านั้น ข้อมูลดังกล่าวจะน าไปสู่การจัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
กฎหมายที่จะช่วยลดอุปสรรคและอ านวยความสะดวกต่อการประกอบธุรกิจของ SME  

1.3.2 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเดิมหรือเพ่ิมเติมกฎหมายใหม่อย่างน้อย  
3 ฉบับ เพ่ือลดอุปสรรคและเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจของ SME ในสาขาธุรกิจบริการเป้าหมายทั้ง 3 
กลุ่มธุรกิจ 

1.4 ขอบเขตการด าเนินงาน 

1.4.1 ศึกษาวิจัยข้อมูลเชิงเอกสาร กฎหมายและกฎระเบียบที่เอ้ือหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ประกอบธุรกิจของ SME ในกลุ่มธุรกิจบริการที่เป็นกลุ่มธุรกิจบริการเป้าหมายอย่างน้อย 3 กลุ่ม และ
ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ดีไม่น้อยกว่า 3 
ประเทศ 

1.4.2 วิจัยภาคสนาม โดยการด าเนินการส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์  
เชิงลึก และการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ SME ทั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วน
ภูมิภาคทั้ง 5 ภูมิภาค  

- แบบสอบถาม จ านวนไม่น้อยกว่า 90 ชุด จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจบริการเป้าหมาย กลุ่ม
ละ 30 ชุด รวมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

- การสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานก ากับดูแลของภาครัฐ สมาคมธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ประกอบการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงานต่อกลุ่มธุรกิจบริการ 
รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 9 หน่วยงาน  

- การจัดประชุมกลุ่มย่อย ทั้งหมด 6 ครั้ง (กรุงเทพมหานครและภูมิภาคทั้ง 5 ภาค คือ 
ภาคเหนือ/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคใต้) ครั้ งละไม่
น้อยกว่า 20 ราย เพ่ือระดมความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง อาทิ บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
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ภาครัฐ องค์การเอกชน และผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มธุรกิจบริการนั้น โดยการลง
พ้ืนที่ในส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะต้องประสานและอ านวยความสะดวกแก่ 
สสว. ในการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นทั้งหมด 3 ครั้ง โดยใช้งบประมาณของ
คณะผู้วิจัย 

1.4.3 ประมวลผลการศึกษาและผลการวิจัยข้อมูลภาคสนาม รวมทั้งจัดท าข้อเสนอแนะให้มี
การปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อเสนอแนะในการร่างกฎหมาย เพ่ือเอ้ือและ
ลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของ SME ใน 3 กลุ่มธุรกิจบริการ รวมทั้งเสนอแนะให้มีการร่าง
กฎหมายที่ควรมกีารปรับปรุงแก้ไขหรือจัดให้มีข้ึนในระยะเร่งด่วนอย่างน้อย 3 ฉบับ 

1.4.4 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอในการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย ในการ
เตรียมยกร่างกฎหมายที่ควรมีการปรับปรุงแก้ไขหรือจัดให้มีขึ้นในระยะเร่งด่วน โดยจะต้องมีผู้มีส่วนได้
เสียเข้าร่วมรับฟัง จ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน  

1.4.5 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย 
ที่ควรมีการปรับปรุงแก้ไขหรือจัดให้มีข้ึนในระยะเร่งด่วน 

1.4.6 จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเผยแพร่และรับฟังข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา 
รวมทั้งผลการรับฟงัความคิดเห็น โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง จ านวนไม่น้อยกว่า 80 ราย  

1.4.7 จัดท ารายงานผลการศึกษากฎหมายที่ลดอุปสรรคและเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจของ 
SME ในกลุ่มธุรกิจบริการ (อย่างน้อย 3 กลุ่ม) รวมทั้งบทสรุปผู้บริหาร โดยประกอบด้วย 

- ผลการรวบรวมและการศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร กฎหมายและกฎระเบียบที่เอ้ือหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของ SME ในกลุ่มธุรกิจบริการที่เป็นกลุ่มธุรกิจ
บริการเป้าหมายอย่างน้อย 3 กลุ่ม และศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลกฎหมายที่
เกี่ยวข้องของต่างประเทศที่เป็นประเทศตัวอย่างที่ดีไม่น้อยกว่า 3 ประเทศ 

- ประมวลผลการศึกษาและการวิจัยภาคสนาม (แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก 
การจัดประชุมกลุ่มย่อย)  

- ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เกี่ยวกับการลดอุปสรรคและ
การเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจของ SME อย่างน้อย 3 กลุ่มธุรกิจบริการ  

1.4.8 จัดท ารายงานการรับฟังความคิดเห็น โดยประกอบด้วย ผลการรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการร่างกฎหมายที่ควรมีการปรับปรุงแก้ไขหรือจัดให้มีขึ้นในระยะเร่งด่วนอย่างน้อย  
3 ฉบับ 
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1.5 วิธีการศึกษา 

1.5.1 ศึกษาและวิจัยข้อมูลธุรกิจ กฎหมายและกฎระเบียบที่เอ้ือหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ประกอบธุรกิจของ SME ในกลุ่มธุรกิจบริการเป้าหมาย 3 กลุ่ม ซึ่งเป็นธุรกิจบริการที่มีความส าคัญต่อ
เศรษฐกิจและสอดคล้องกับการส่งเสริมภาคธุรกิจบริการภายใต้นโยบายของรัฐบาล อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) นโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยโดยใช้นวัตกรรมหรือ Thailand 4.0 เป็นต้น รวมถึงกลุ่ม
ธุรกิจบริการสมัยใหม่ที่มีการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจ ทั้งนี้ การศึกษาข้อมูลในแต่ละ
กลุ่มธุรกิจบริการจะประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 

 สภาพการประกอบธุรกิจของ SME  

 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจของ SME  

 กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจในประเทศ ทั้งกฎหมายที่
ช่วยส่งเสริมและเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ประกอบธุรกิจของ SME  

อนึ่ง ในกระบวนการคัดเลือกกลุ่มธุรกิจบริการเป้าหมาย ทางคณะผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจาก
รายงานสถานการณ์ SME ประจ าปี พ.ศ. 2560 ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม พบว่า สาขาธุรกิจบริการของ SME ที่มีมูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สาขาอสังหาริมทรัพย์ 
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร และสาขาขนส่งและสื่อสาร (ดังตารางที่ 1.1) และเมื่อพิจารณาประกอบ
กับความส าคัญในมิติอ่ืนๆ อาทิ ความสอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาล และจ านวนผู้ประกอบการ เบื้องต้น
คณะผู้วิจัยจึงขอเสนอกลุ่มธุรกิจบริการเป้าหมายทั้งหมด 6 กลุ่ม ได้แก่ (1) ธุรกิจบริการให้เช่าอพาร์
ทเมนท์/หอพัก/ที่พักอาศัย (2) ธุรกิจบริการโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (3) ธุรกิจบริการด้านอาหารใน
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร (4) ธุรกิจบริการน าเที่ยว (5) ธุรกิจการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ และ (6) ธุรกิจการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) 

อย่างไรก็ดี ภายใต้งานวิจัยฉบับนี้ทางคณะผู้วิจัยจะเลือกท าการศึกษาเชิงลึก 3 กลุ่มธุรกิจ
บริการ ในแต่ละบริการจะประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพการประกอบธุรกิจ ปัญหาและ
อุปสรรคในการประกอบธุรกิจ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ตัวอย่าง
การวิเคราะห์มีดังต่อไปนี ้  
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ตารางท่ี 1.1 สาขาบริการที่ SME มีบทบาทสูงท่ีสุด ในปี พ.ศ. 2560 

สาขาบริการ 

ประเทศ SME 

มูลค่ารวม  

(ล้านบาท) 

มูลค่า SME  

(ล้านบาท) 

สัดส่วน SME ต่อราย
สาขาการบริการของ

ประเทศ  

(ร้อยละ) 

สัดส่วนรายสาขาของ 
SME ต่อมูลค่ารวม 

SME ภาคการบริการ 
(ร้อยละ) 

อสังหาริมทรัพย ์ 964,170 930,260 96.5  34.7 

โรงแรมและภัตตาคาร 789,162  733,637  93.0  27.4 

ขนส่งและสื่อสาร 1,152,383  429,249  37.2  16.0 

ตัวกลางทางการเงิน 1,187,779  272,619  23.0  10.2 

บริการอื่นๆ 272,201  194,458  71.4  7.3 

การศึกษา 638,263  56,275  8.8  2.1 

บริการสาธารณสุข 299,202  34,887  11.7 1.3 

บริการคนรับใช้ในบ้าน 28,060  28,060  100.0  1.0 

รวม 5,331,220  2,679,445  50.3  100.0 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ประมวลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

1. ธุรกิจบริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์/หอพัก/ที่พักอาศัย  

ธุรกิจอพาร์ทเมนท์ หอพัก รวมถึงการปล่อยเช่าห้องพักเพ่ืออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่มีคนสนใจที่จะ
เข้ามาท าธุรกิจเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะการประกอบธุรกิจในพ้ืนที่ต่างจังหวัด ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์
แนวโน้มธุรกิจอพาร์ทเมนท์ หอพัก และการปล่อยเช่าที่พักอาศัยของธนาคารกสิกรไทย ชี้ให้เห็นว่า ครึ่ง
ปีแรกของปี พ.ศ. 2560 การออกใบอนุญาตเพ่ือก่อสร้างอพาร์ทเมนท์ หอพัก และแฟลต จ าแนกตาม
รายภาค (รูปที่ 1.1) มีการขยายตัวร้อยละ 80.8 จากปี พ.ศ. 2559 โดยจังหวัดที่มีการขยายตัวเป็น
จ านวนมาก ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปัจจัยหลักที่ช่วยหนุนให้เกิดการขยายตัวคือการเป็นศูนย์กลาง
ทางการศึกษาของภาคเหนือ นอกจากนี้แล้ว การขอใบอนุญาตในภาคตะวันตกยังเพ่ิมข้ึนด้วยเช่นกัน  

อย่างไรก็ตาม การลงทุนท าอพาร์ทเมนท์ หอพัก หรือที่พักอาศัย เพ่ือการปล่อยเช่าจะต้องมี
การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาขึ้นทั้งระหว่างก่อสร้างและในระหว่างการ
ประกอบกิจการ เนื่องจากต้นทุนในการท าอพาร์ทเมนท์ หอพัก หรือที่พักอาศัยค่อนข้างสูง การถูก
ระงับหรือสั่งปิดกิจการเพราะขัดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบซ่ึงอาจท าให้ผู้ประกอบการไม่คุ้มทุนได้  

ทั้งนี ้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558 ซึ่งก าหนดให้ผู้ที่พักในหอพักได้ต้อง
เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรีและมีอายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งข้อก าหนด
เหล่านั้นท าให้ธุรกิจหอพักขาดรายได้และผู้เช่าที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีต้องหาหอพักใหม่ 
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รวมทั้งผู้พักอาศัยบางกลุ่มที่มีอายุเกิน 25 ปี แต่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีก็ไม่สามารถพักอาศัย
ในหอพักได้ ดังนั้น ข้อจ ากัดที่เข้มงวดท าให้ผู้ประกอบการมาขออนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน
น้อย ส่งผลให้เด็กมีตัวเลือกในการพักในหอพักน้อยลง จึงต้องเลือกพักอาศัยในธุรกิจห้องเช่าอ่ืนซึ่งมิได้
อยู่ภายใต้การขออนุญาตตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558 การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กจึงไม่สามารถ
คุ้มครองได้อย่างทั่วถึง 

ขณะที่การท าธุรกิจอพาร์ทเมนท์เองก็มีเงื่อนไข กฎเกณฑ์และกฎระเบียบที่แตกต่างไปจากการ
ประกอบธุรกิจหอพัก ดังนั้น การศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจอพาร์ทเมนท์ หอพัก เพ่ือ
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่อการประกอบกิจการของ SME จะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
กฎระเบียบเพื่อช่วยส่งเสริมให้ SME สามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่ายข้ึน 

รูปที่ 1.1 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยประเภทอพาร์ทเมนท์ หอพัก และแฟลต 
จ าแนกตามภาค 

 
ที่มา: K SME Analysis. พฤศจิกายน 2560. ลงทุนถูกทาง ท าอพาร์ทเมนท์รวยดังใจ. ธนาคารกสิกรไทย. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/Right-
Investment-Apartment.pdf 

2. ธุรกิจบริการโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด  

ธุรกิจโรงแรมเป็นหนึ่งในประเภทของธุรกิจที่พักแรมระยะสั้น1 ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2560 รายได้ในธุรกิจที่พักแรมระยะสั้นมีมูลค่าถึง 580,000 
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 ของรายได้จากการท่องเที่ยว ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือได้
ว่ามีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก จากจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 
2560 ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ซึ่งอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้
จากการท่องเที่ยวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2560 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (Compound annual growth 
rate: CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 16.77 ส่งผลให้รายได้รวมของภาคการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่าสูง

                                           
1 ที่พักแรมระยะสั้น หมายถึง ที่พักแรมแบบให้เช่าเป็นรายวันหรือรายสัปดาห ์(การจัดประเภทนิติบุคคล โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)  

https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/Right-Investment-Apartment.pdf
https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/Right-Investment-Apartment.pdf
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ถึง 2.47 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 17.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) และคาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 1.2)  

รูปที่ 1.2 รายได้จากการท่องเที่ยวและจ านวนนักท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 - 2560 

 
ที่มา: กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

 อนึ่ง จากการขยายตัวของจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ธุรกิจที่พักแรมระยะสั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม จากการเติบโตดังกล่าว
ยังส่งผลให้เกิดปัญหาการเกิดสถานที่พักแรมแบบผิดกฎหมายตามมาอีกจ านวนไม่น้อย ทั้งนี้  ส่วนหนึ่ง
ของปัญหาที่พักแรมแบบผิดกฎหมาย อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยด้านกฎหมายที่ไม่เอ้ือให้ SME หลายแห่ง
สามารถขึ้นทะเบียนเป็นโรงแรมหรือที่พักแบบถูกกฎหมายได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่ภายใต้กฎหมาย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งท าให้สถานประกอบการที่มีขนาดเล็กไม่
สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการโรงแรมหรือท่ีพักได้  

นอกจากนี้แล้ว ยังมีข้อก าหนดภายใต้ พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 และกฎระเบียบอ่ืนๆ ตั้งแต่
การขออนุญาตสร้างโรงแรม การดูแลเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยด้านต่างๆ ส่งผลให้ต้นทุนการขอ
อนุญาตในการประกอบกิจการที่พักแรมระยะสั้นสูง ในทางอ้อมยังส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการน า
ห้องพักในคอนโดมิเนียมหรืออพาร์ทเมนท์มาปล่อยเช่ารายวัน ซึ่งง่ายกว่าการขออนุญาตประกอบ
กิจการโรงแรมหรือที่พักระยะสั้น ทั้งนี้ SME ที่ไม่มีเงินทุนมากพออาจจะเข้ามาประกอบธุรกิจโรงแรม
หรือที่พักระยะสั้นได้ยากขึ้น ดังนั้น การศึกษากฎหมาย/กฎระเบียบที่เป็นปัญหาอุปสรรคจะเป็น
แนวทางในการจัดท าข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวเพ่ือเอ้ือให้ SME สามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่ายข้ึน 
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3. ธุรกิจบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร  

จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่เติบโตขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจที่เป็นห่วงโซ่อุปทาน
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเติบโตตามไปด้วย ไม่เพียงแต่ธุรกิจบริการด้านที่พักแรมระยะสั้นเท่านั้นที่
เติบโต หากแต่ธุรกิจบริการด้านอาหารในภัตตาคารหรือกลุ่มธุรกิจร้านอาหารก็โตตามด้วย ทั้ งนี้ จาก
การคาดการณ์ตลาดธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยของศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า ธุรกิจร้านอาหารมี
มูลค่าสูงมากกว่า 4 แสนล้านบาทต่อปี ท าให้เป็นแรงดึงดูดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารรายใหม่เข้าสู่
ตลาดธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง  

แต่ทว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการรายใหม่โดยเฉพาะ SME ซึ่งมีเงินลงทุนน้อยจ าเป็นต้องค านึงถึง
ต้นทุนในการเข้าตลาดมากกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยเฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสถาน
ประกอบการจ าหน่ายอาหาร ซึ่งมีกฎหมายที่ก ากับดูแลไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ อาทิ  

 พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และว่า
ด้วยการควบคุมดูแลเรื่องสุขลักษณะของอาคารสถานประกอบการ  

 พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 

 พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ซึ่งสถานประกอบการจะต้องมี
การจัดพ้ืนที่แบ่งสัดส่วนระหว่างพ้ืนที่ “เขตปลอดบุหรี่” และ “เขตสูบบุหรี่” 

นอกจากนี้แล้ว การจัดตั้งภัตตาคารหรือร้านอาหารใดๆ ในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
มีการขออนุญาตกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามรูปที่ 1.3 กล่าวคือ สถานที่จ าหน่าย/สถานที่สะสมอาหาร
ที่มีขนาดพ้ืนที่มากกว่า 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องขออนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น แต่หากสถานที่มีขนาดพ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร จะต้องมีการแจ้งให้ 
เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นรับทราบ และการประกอบกิจการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
บทบัญญัติท้องถิ่นด้วยเช่นกัน 

อนึ่ง การศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจบริการด้านอาหารภัตตาคารหรือ
ร้านอาหาร จะช่วยให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการประกอบธุรกิจ SME เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงกฎหมายและให้การส่งเสริมกับ SME ได้อย่างเหมาะสม  
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รูปที่ 1.3 การก ากับดูแลสถานที่จ าหน่าย/สถานที่สะสมอาหาร ภายใต้ราชการส่วนท้องถิ่น 

 
ที่มา: ส าราญ จันทร์อดิศร. กฎหมายกับสถานประกอบการจ าหนา่ยอาหาร. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
http://www.cmcity.go.th/cmfood/upload/F-1377489117-AyH1Psl.pdf 

4. ธุรกิจบริการน าเที่ยว  

 จากจุดเด่นของประเทศไทยในแง่ของความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว ผนวกกับ
วัฒนธรรมความมีมิตรไมตรีของคนไทยต่อคนต่างชาติ ท าให้ไทยยังคงเป็นประเทศเป้าหมาย  
การเดินทางของนักท่องเที่ยว ปัจจุบันรูปแบบการท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ
หลัก ได้แก่ การท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Group Tour) ซึ่งจะใช้บริการผ่านตัวกลางอย่างเช่น ตัวแทน
ธุรกิจการเดินทาง (Travel Agency) ธุรกิจจัดน าเที่ยว (Tour Operator) เป็นต้น ส่วนการท่องเที่ยวอีก
รูปแบบหนึ่งที่ก าลังมาแรง คือ การท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (Foreign Individual Tourism: FIT) โดย
นักท่องเที่ยวจะเป็นผู้วางแผนการเดินทางและจัดการการท่องเที่ยวด้วยตนเอง  

จากการที่ภาคการท่องเที่ยวของประเทศยังคงขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง ท าให้ธุรกิจด้าน   
การท่องเที่ยวรวมทั้งธุรกิจบริการเกี่ยวเนื่องเติบโตขึ้นเช่นเดียวกัน หนึ่งในธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับความ
สนใจจากผู้ประกอบการ SME คือ ธุรกิจบริการน าเที่ยว ซึ่งเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่
ตลาดได้ง่ายและอาศัยเงินลงทุนไม่มากนัก โดยบริการหลักของธุรกิจน าเที่ยว คือ การวางแผนและการ
จัดการการท่องเที่ยวให้แก่ลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงบริการจัดหายานพาหนะ สถานที่พักหรือโรงแรม 
ร้านอาหาร การอ านวยความสะดวกในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จากข้อมูลของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ารายงานว่า ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มธุรกิจบริการน าเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศสูงถึง 
80,064 ล้านบาท จากจ านวนผู้ประกอบการ 5,378 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก  

ทั้งนี้ การเข้าสู่ตลาดและการประกอบธุรกิจน าเที่ยว ผู้ประกอบการ SME จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง อาทิ พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ซึ่งก าหนดให้

http://www.cmcity.go.th/cmfood/upload/F-1377489117-AyH1Psl.pdf
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ผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจน าเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีการก าหนดคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการ อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต รวมไปถึงการวางเงินประกัน รายละเอียดถูกบัญญัติไว้ใน
กฎกระทรวง อาทิ กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. 2561 กฎกระทรวงก าหนด
จ านวนเงินหลักประกัน พ.ศ. 2555 กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจน า
เที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2561 เป็นต้น 

เมื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น พบว่า มีบทบัญญัติหรือเงื่อนไขที่อาจเป็น
อุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของ SME เช่น ระยะเวลาที่ใช้พิจารณาออกใบอนุญาตอาจนานเกินไป 
(ปัจจุบันก าหนดไว้ที่ 30 วัน) จ านวนเอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาตมากเกินไป ใบอนุญาตมีอายุ
สั้น (ก าหนดอายุของใบอนุญาตไว้เพียง 2 ปี) เป็นต้น นอกจากกฎหมายดังกล่าวที่อาจเป็นอุปสรรคต่อ 
SME แล้ว ปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลธุรกิจน าเที่ยวอย่างเข้มข้น เนื่องจาก
ในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องบริษัททัวร์ที่ไม่ได้มาตรฐานและทัวร์ศูนย์เหรียญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทย ท าให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาตรวจสอบคุณสมบัติ มาตรฐานของ
ผู้ประกอบการ สถานะของใบอนุญาต รวมไปถึงการตรวจสอบความเป็นเจ้าของกิจการว่ามีนอมิ นี
หรือไม่ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อการประกอบธุรกิจน าเที่ยวของ SME ในภาพรวม 
ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะศึกษาประเด็นปัญหาในเชิงลึก จากการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบการ SME 
โดยตรง เพ่ือน าไปสู่การร่างข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบต่อไป  

5. ธุรกิจรับส่งเอกสาร/สิ่งของ 

จากการเติบโตของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) และพฤติกรรมของลูกค้าที่
ต้องการได้รับสินค้าแบบรวดเร็ว ส่งผลให้มีความต้องการต่อบริการจัดส่งสินค้าเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ
การจัดส่งสินค้าแบบเร่งด่วนและการจัดส่งสินค้าภายในวันเดียว (same day delivery) จากในอดีตที่มี
ผู้ให้บริการเพียงไม่กี่ราย แต่ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจรับส่งสินค้ามากถึง 539 ราย ส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก โดยในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มธุรกิจรับส่งเอกสาร/สิ่งของสามารถสร้างรายได้มาก
ถึง 11,324 ล้านบาท ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2561 มูลค่าของธุรกิจไปรษณีย์
และรับส่งสินค้าอาจเติบโตถึง 3 หมื่นล้าน โดยมีอัตราการขยายตัวของธุรกิจประมาณร้อยละ 9-11 ต่อ
ปี จากการเติบโตของธุรกิจรับส่งสินค้าท าให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ๆ สนใจเข้ามาแข่งขันมากขึ้น 
เพราะมองเห็นถึงโอกาสและความต้องการของลูกค้าที่ยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่ตลาดและการประกอบธุรกิจบริการรับส่งสินค้า ผู้ประกอบการ
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจรับส่ง
เอกสาร/สิ่งของ เช่น พ.ร.บ. ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งก าหนดเรื่องการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
ขนส่งส่วนบุคคล ซึ่งหมายถึง การขนส่งเพ่ือการค้าหรือธุรกิจของตนเองด้วยรถที่มีน้ าหนักเกินสองพัน
สองร้อยกิโลกรัม โดยมีเงื่อนไขในการขอใบอนุญาต เช่น ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสัญชาติไทย กรณีเป็น
ห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและมีส านักงานใหญ่
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ตั้งอยู่ในประเทศไทย การก าหนดจ านวนรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่ง รถที่ใช้ขนส่งจะต้องจด
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก การก าหนดสถานที่เก็บ 
ซ่ อมและบ า รุ ง รั กษารถขนาด  50  ตร .ม . /คัน  การยื่ นค าขอวางหลั กทรั พย์ ต ามแบบที่ 
กรมการขนส่งทางบกก าหนด ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขนส่งส่วนบุคคลฉบับละ 1,500 บาท มีอายุ 5 ปี 
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 
ห้ามต่างชาติท างานขับขี่ยานยนต์ หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล ยกเว้นงาน
ขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 ผู้ขอใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะต้องมี
สัญชาติไทย เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่าการประกอบธุรกิจรับส่งเอกสารหรือสิ่งของซึ่งจัดอยู่ภายใต้การด าเนินธุรกิจขนส่ง
ทางบกนี้ ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขจ านวนมาก ซึ่งเงื่อนไขบางอย่างอาจเป็นภาระหรือ
อุปสรรคต่อผู้ประกอบการ ซึ่งทางคณะผู้วิจัยจะท าการศึกษากฎหมาย/กฎระเบียบที่เป็นประเด็นปัญหา
หลักต่อการด าเนินธุรกิจ และจัดท าข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  กฎระเบียบ หรือ
เงื่อนไขต่างๆ ต่อไป 

6.  ธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) 

จากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การเข้าถึงอินเทอร์ เน็ต และพฤติกรรมการใช้
โทรศัพท์มือถือ ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะความนิยมต่อการซื้อสินค้า
ออนไลน์ ซึ่งผู้ซื้อสามารถเปรียบเทียบและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลาย จากพฤติกรรมผู้บริโภค
ดังกล่าวท าให้ภาคธุรกิจจ าเป็นต้องปรับตัวด้วยการเพ่ิมช่องทางการขายสินค้า โดยการค้าผ่านช่องทาง
เดิมอย่างเช่นการเปิดร้านคงไม่เพียงพออีกต่อไป ผู้ประกอบการหลายรายจึงหันมาใช้ช่องทางการค้า
ออนไลน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายผ่านตัวกลางอย่าง E-Market Place เช่น Lazada และ 
Shopee เป็นต้น หรือเป็นการค้าผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียโดยตรง เช่น Facebook Line เป็นต้น 
ในขณะที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ อาจเลือกเปิดเว็บไซต์เพ่ือขายสินค้าของตนเองโดยตรง 

จากการส ารวจข้อมูลของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
(สพธอ.) พบว่า จากปี พ.ศ. 2557-2559 การเติบโตของธุรกิจ E-commerce ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 12.22 ตามรูปที่ 1.4 โดยในปี พ.ศ. 
2559 มูลค่าตลาด E-commerce ของไทยสูงถึง 2 ล้านล้านบาท และมีจ านวนผู้ประกอบการในตลาด
มากถึง 592,996 ราย จากโอกาสการขยายตัวของธุรกิจการค้าออนไลน์ ท าให้ผู้ประกอบการไทยสนใจ
ช่องทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น 
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รูปที่ 1.4 มูลค่า E-commerce ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557-2559 และคาดการณ์ปี พ.ศ. 2560 

 
ที่มา: รายงานผลการส ารวจมูลค่าพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ป ี2560, ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

อย่างไรก็ดี ธุรกิจ E-commerce เกี่ยวข้องทั้งด้านการค้า การช าระเงินและการจัดส่งสินค้า จึง
ท าให้มีกฎหมาย/กฎระเบียบที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามหลายอย่าง ทั้ งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมี
การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจ e-commerce อาทิ พ.ร.บ.ขายตรงและการตลาด
แบบตรง พ.ศ. 2545 ซึ่งผู้ประกอบการ e-commerce จะต้องท าการจดทะเบียนกับส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) หากไม่จดทะเบียนจะมีโทษปรับวันละ 10,000 บาท และ 
พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2553 ก าหนดให้
ผู้ประกอบการ e-commerce ต้องมาจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แต่ในทางปฏิบัติเองยังมีผู้
ที่มาขึ้นทะเบียนจ านวนน้อย สาเหตุหนึ่งคือข้อกังวลเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษี นอกจากนี้ ไทยก าลัง
ปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 เพ่ือให้สอดรับกับสภาพการ
ประกอบธุรกิจในปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 

ปัจจุบัน ผู้ประกอบการไม่ว่าจะรายเล็ก รายใหญ่ หรืออยู่ในสาขาธุรกิจไหนๆ ล้วนสนใจท า
การค้าสินค้าผ่านรูปแบบออนไลน์ทั้งสิ้น ฉะนั้น กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ e-
commerce จึงส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการส่วนใหญ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น จึงมี
ความน่าสนใจอย่างยิ่งที่คณะวิจัยจะท าการศึกษากฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเก็บข้อมูลจาก
ผู้ประกอบการ e-commerce เกี่ยวกับภาระหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการในปัจจุบัน 
เพ่ือที่จะรวบรวมข้อมูลและจัดท าข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ หรือเพ่ิมเติม
กฎหมายที่มีความจ าเป็น เพ่ือส่งเสริมให้กิจกรรมการค้าออนไลน์สามารถเติบโตและเป็นเครื่องมือ
ส าหรับผู้ประกอบการในการเพิ่มยอดขายต่อไป 
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1.5.2 การศึกษากรอบแนวคิดและการก ากับดูแล SME ของต่างประเทศในแต่ละกลุ่มธุรกิจ
เป้าหมายที่ทางคณะผู้วิจัยเลือกศึกษาจากข้อ 1.5.1 โดยจะท าการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลกฎหมาย
ของต่างประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ดี (Best practice) ในแต่ละธุรกิจ ธุรกิจละ 1 ประเทศ รวมทั้งหมด 3 
ประเทศ โดยจะเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน
ประเด็นเก่ียวกับ 

 กฎหมาย/กฎระเบียบที่ใช้ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจบริการเป้าหมายใน
ต่างประเทศ 

 กฎหมายที่เอ้ือหรืออาจเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของ SME ในต่างประเทศ    
เพ่ือถอดบทเรียนและน ามาปรับใช้กับบริบทของไทย 

 แนวทางการส่งเสริมและช่วยเหลือ SME ที่ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมาย/ กฎระเบียบของ
ต่างประเทศ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกต่อการประกอบธุรกิจของ SME 

ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยขอยกตัวอย่างการศึกษาทบทวนกฎหมายและการก ากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจบริการของต่างชาติ ตามกลุ่มธุรกิจเป้าหมายที่ได้เลือกมาเบื้องต้น 6 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้  

1) การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจการให้เช่าอพาร์ทเมนท์ หอพัก หรือที่พักอาศัย ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้จ านวนมาก 
เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต่อการเข้าพักอาศัย ทั้งนี้  ผู้ให้เช่า (Landlord) 
จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แต่ละรัฐก าหนดไว้ เช่น ในรัฐซีแอตเทิลมีข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้อง2 กับการประกอบธุรกิจการปล่อยเช่าที่พักอาศัย อาทิ 

 การขึ้นทะเบียนและการติดตามตรวจสอบที่พักอาศัย (The Rental Registration 
and Inspection Ordinance: RRIO) ซึ่งกฎหมายการขึ้นทะเบียนและตรวจสอบ 
การเช่า ก าหนดให้เจ้าของบ้านต้องลงทะเบียนหน่วยที่พักอาศัยที่ให้เช่าทั้งหมด ซึ่ง
รวมถึงบ้านเดี่ยวจนถึงอาคารอพาร์ทเมนท์ หรือหอพัก นอกจากนี้แล้ว ข้อก าหนด
ดังกล่าวยังก าหนดให้เจ้าของที่พักอาศัย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้าน อพาร์ทเมนท์ หรือ
หอพักต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบสภาพอาคารหรือที่พักอาศัยเพ่ือความ
ปลอดภัยทางโครงสร้างอาคารหรือท่ีพักอาศัยทุกๆ 10 ปี 

 การก่อสร้างและการบ ารุงรักษาที่พักอาศัยส าหรับการปล่อยเช่า (Seattle’s Housing 
and Building Maintenance Code)3 

 ข้อห้ามและข้อพึงปฏิบัติส าหรับผู้ให้เช่า (The Seattle Municipal Code: SMC) 

                                           
2 https://www.seattle.gov/housing/renters/know-the-law#landlordresponsibilities 
3 https://www.seattle.gov/DPD/Publications/CAM/cam604A.pdf 



14 

นอกจากนี้แล้ว การก ากับดูแลการปล่อยเช่าที่พักอาศัยกรณีที่มีผู้เข้าพักอายุน้อยกว่า 21 ปี จะ
มีข้อก าหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด เป็นต้น 

2) การก ากับดูแลการประกอบกิจการร้านอาหาร ตัวอย่างในประเทศอังกฤษ นอกจาก
ผู้ประกอบการจะต้องขอใบอนุญาตในการเปิดภัตตาคารหรือร้านอาหารแล้ว 
ผู้ประกอบการเองจะต้องด าเนินการขอใบรับรอง (Certificates) ที่เก่ียวข้องอีกเป็นจ านวน
มาก4 เช่น  

 ใบรับรองด้ านสุ ขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร  ( Food Hygiene 
Certificate)  

 ใบรับรองการควบคุมสารเคมีและสารก าจัดศัตรูพืชในร้านอาหาร (Pest control 
regulations for restaurant)  

 ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหาร ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากท้องถิ่น (Food 
Premises Approval)  

 ใบรับรองการประกันความรับผิดชอบต่อสาธารณะ (Restaurant insurance) กรณีที่
ลูกค้าได้รับผลกระทบหรือเกิดความเสียหายจากภัตตาคารหรือร้านอาหาร  

 ใบอนุญาตด้านลิขสิทธิ์เพลง (PRS for Music license) 
 ใบอนุญาตในการจ าหน่ายแอลกอฮอล์ (Alcohol license) 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการภัตตาคารหรือร้านอาหารในประเทศอังกฤษจะต้องด าเนินการตาม
กฎระเบียบที่บังคับใช้ให้ถูกต้องเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน โดยที่ส านักงานมาตรฐานอาหาร 
(the Food Standards Agency: FSA) ซึ่งเป็นหน่วยงานในการก ากับดูแลเรื่องมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านอาหารจะเป็นผู้ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือผู้ประกอบเหล่านั้น ให้สามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน  

3) การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจโรงแรม เกสเฮ้าส์ หรือที่พักระยะสั้น  ประเทศ
สหรัฐอเมริกามีการก ากับดูแลธุรกิจที่พักระยะสั้นค่อนข้างเข้มงวด ในรัฐวอชิงตันการ
ประกอบธุรกิจการให้บริการที่พักแรมระยะสั้นมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ต่ ากว่า 3 ฉบับ5 
เนื่องจากการให้บริการของโรงแรมและที่พักจ าเป็นต้องค านึงถึงสุขภาพและความ

                                           
4 Restaurant licence and regulation laws. https://startups.co.uk/restaurant-regulations/  
5 Sandman Savrann. August 2013. The Washington State Hospitality Law Manual, Third Edition. ดาวน์โหลดได้ที่ 
http://www.sandmansavrann.com/the-washington-state-hospitality-law-manual-third-edition-2/ 
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ปลอดภัยของประชาชน ดังนั้น จึงต้องมีการก ากับดูแลตั้งแต่การก่อสร้างอาคาร การก าจัด
ของเสียและกากอาหาร การควบคุมโรคต่างๆ อาทิ  

 การขออนุญาตประกอบกิจการ (Licensing and Regulation of Hotels) ตาม
กฎหมาย RCW 70.62 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก ากับดูแลด้านสุขอนามัยและอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข มีข้อก าหนดให้โรงแรมต้องมีการบันทึกและเก็บ
ข้อมูลของผู้เข้าพักอาศัยเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี นอกจากนี้แล้ว กรมอนามัยยัง
สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานที่ได้ตามความจ าเป็น รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข
สามารถเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งระงับการเปิดกิจการได้ หากพบว่าที่พักดังกล่าวไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

 Fire Safety Laws เป็นข้อก าหนดและข้อบังคับต่างๆ เพ่ือป้องกันการเกิดอัคคีภัย 
 Occupational Safety and Health Act (OSHA) เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัยซึ่งให้ความคุ้มครองแก่พนักงานที่ท างานภายในโรงแรม 

นอกจากนี้แล้ว ยังมีกฎหมาย Antitrust Laws and the Operation and Marketing of 
Hotels เป็นกฎหมายที่ช่วยส่งเสริมการแข่งขันในตลาดของธุรกิจบริการโรงแรมในรัฐวอชิงตัน เพ่ือมิให้
เกิดการผูกขาดอ านาจในการให้บริการ 

4) การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจน าเที่ยว เมื่อพิจารณาตัวอย่างการก ากับดูแลธุรกิจน า
เที่ยวในต่างประเทศ อาทิ ประเทศฝรั่งเศส การก ากับดูแลธุรกิจน าเที่ยวภายใต้ French 
Tourism Code มีการก าหนดให้ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวมีอายุ 5 ปี ซึ่งจะช่วยลดภาระ
ของผู้ประกอบการในการขอต่ออายุใบอนุญาต โดยไม่จ าเป็นต้องขออนุญาตบ่อยจนเกินไป 
เป็นการลดภาระงานในการเตรียมเอกสาร และลดต้นทุนค่าธรรมเนียมในการต่อ
ใบอนุญาต ขณะที่สหราชอาณาจักรมีกฎหมายที่ก าหนดให้บริษัทน าเที่ยวที่ขายแพ็คเกจ
หรือการเดินทางโดยเครื่องบิน จะต้องเข้าร่วมในแผนการคุ้มครองผู้บริโภคของ ABTA 
(สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวของสหราชอาณาจักร) และ ATOL Protection (Air Travel 
Organiser’s Licence) โดยบริษัทน าเที่ยวจะต้องจ่ายเงินประกันแก่กรมการบินซึ่งมี
หน้าที่เป็นผู้บริหารกองทุน โดยทุกการจ าหน่ายแพ็คเกจตั๋วเครื่องบินให้แก่ลูกค้า บริษัท
จะต้องหักเงินรายได้ประมาณ 2.5 ปอนด์ต่อหัวเพ่ือจ่ายเข้ากองทุนนี้ ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าว
ใช้เพือ่ชดเชยความเสียหายแก่ลูกค้า หากมีการยกเลิกเที่ยวบินเกิดข้ึน เป็นต้น  
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5) การก ากับดูแลธุรกิจการรับขนส่งเอกสารและสิ่งของ ตัวอย่างเช่น สหภาพยุโรป มีการ
บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจส่งพัสดุแบบข้ามพรมแดน (Regulation on 
cross-border parcel delivery services) และเมื่อปี พ.ศ. 2560 ทางสภาของสหภาพ
ยุโรปได้บัญญัติข้อกฎหมายเพิ่มเติมเก่ียวกับการก าหนดให้ผู้ประกอบการจัดส่งพัสดุจะต้อง
เปิดเผยราคาการจัดส่งสินค้า ตัวเลือกช่องทางการจัดส่ง รวมไปถึงระบบการติดตาม
ตรวจสอบการจัดส่งสินค้า เพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ ทั้ งนี้  ทางสหภาพยุโรปมองว่าการกระท าดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมธุรกิจ  
E-commerce ก่อให้เกิดความโปร่งใสและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจจัดส่งพัสดุ
มากยิ่งขึ้น 

6) การก ากับดูแลธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เมื่อศึกษาตัวอย่าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลธุรกิจ E-commerce ในเบื้องต้นคณะผู้วิจัยได้
ศึกษาตัวอย่างกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นประเทศที่มีการเติบโตของธุรกิจ E-
commerce อย่างรวดเร็ว และถือเป็นประเทศที่มีการซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ประเภท 
Fast Moving Consumer Goods (FMCG) ผ่านช่องทางออนไลน์สูงที่สุดในโลก6 ทั้งนี้ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ E-commerce ของเกาหลีใต้ส่วนใหญ่เป็นกฎหมายที่ช่วย
ส่ ง เ ส ริ มสภาพแวดล้ อม ในการด า เ นิ น ธุ ร กิ จ  เ ช่ น  The Act on Promotion of 
Information and Communications Network Utilization and Information 
Protection (the ICN Act) เป็นการส่งเสริมการใช้เครือข่ายออนไลน์ สร้างความปลอดภัย
และการสร้างมาตรฐานของเครือข่ายออนไลน์ การออกกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล The Personal Information Protection Act (PIPA) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การรวบรวมข้อมูล การใช้ข้อมูล การจัดเก็บ การถ่ายโอน การจัดการหรือการท าลาย
ข้อมูลส่วนบุคคล การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเอกสารและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
The Framework Act on Electronic Documents and Transactions (the 
Framework Act) เพ่ือสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และปกป้องผู้บริโภคในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการควบคุม
ความถูกต้องของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การส่งหรือจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

1.5.3 การวิจัยภาคสนาม โดยด าเนินการเก็บข้อมูลปฐมภูมิด้วย 3 วิธีการหลัก ได้แก่ การเก็บ
แบบสอบถาม การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย  และการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งแนวทาง
ปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้ 

                                           
6 ที่มา: ‘เกาหลีใต้’ ไม่ได้มีดีแค่ K-pop! “อุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ” ล้ าสุดในโลกแซงหน้าอเมริกา-จีน เขา้ถึงได้จาก 
https://www.brandbuffet.in.th/2017/08/7-factors-ecommerce-in-south-korea-fastest-growth/ 
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- การเก็บแบบสอบถาม จ านวน 90 ชุด รวมทั้ง 3 ธุรกิจ โดยคาดว่าจะเก็บ
แบบสอบถามธุรกิจละ 30 ชุด (รวมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 

- การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยรวมทั้งหมด 6 ครั้ง แบ่งตามภูมิภาค ได้แก่ 
ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) 1 ครั้ง และในส่วนภูมิภาค 5 ครั้ง ประกอบด้วย 
เชียงใหม่ นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และภูเก็ต ทั้งนี้ การจัดประชุมกลุ่ม
ย่อยแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 20 ราย โดยคณะผู้วิจัยจะ
ประสานและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ว่าจ้างในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่ม
ย่อยทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่ การจัดประชุมในกรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา และ
ชลบุรี 

- การสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานก ากับดูแลของภาครัฐ 
สมาคมธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยจะ
สัมภาษณ์เชิงลึกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงานต่อธุรกิจบริการ รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  
9 หน่วยงาน 

ทั้งนี้ จุดประสงค์ของการท าวิจัยภาคสนามคือการรวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินธุรกิจของ SME และน าไปสู่การคัดเลือกประเด็นปัญหาส าคัญ (Pain points) ทีจ่ าเป็นต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน เมื่อทราบประเด็นปัญหาส าคัญของแต่ละธุรกิจแล้วจะน าไปสู่การระบุกฎหมาย
หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการจัดท าข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่จะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญต่อการประกอบธุรกิจของ SME ในขั้นตอนถัดไป 

1.5.4 ประมวลผลการศึกษาและผลการวิจัยข้อมูลภาคสนาม รวมทั้งจัดท าข้อเสนอแนะให้มี
การปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อเสนอแนะในการร่างกฎหมาย เพ่ือเอ้ือและ
ลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของ SME ในกลุ่มธุรกิจบริการเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม รวมทั้งเสนอแนะ
ให้มีการร่างกฎหมายที่ควรมีการปรับปรุงแก้ไขหรือจัดให้มีขึ้นในระยะเร่งด่วน อย่างน้อย 3 ฉบับ ทั้งนี้
ข้อเสนอแนะดังกล่าวจะประกอบด้วย 

 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงการ
ประกอบธุรกิจของ SME ในธุรกิจเป้าหมาย 

 ข้อเสนอแนะในการจัดท าการส่งเสริมและก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย กรณีที่ยังไม่
มีกฎระเบียบ หรือข้อบังคับซึ่งยังเป็นช่องว่างที่ท าให้ SME ยังไม่สามารถเข้าถึงการ
ประกอบธุรกิจได้ 

1.5.5 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอในการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายจ านวน 
1 ครั้งที่สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ในการจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายที่ควรมีการ
ปรับปรุงแก้ไขหรือจัดให้มีขึ้นในระยะเร่งด่วน โดยจะต้องมีผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมรับฟังจ านวนไม่น้อย
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กว่า 20 คน และจัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและน าผลที่ได้มาปรับปรุงข้อเสนอแนะต่อการ
ปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายที่ควรมีการปรับปรุงแก้ไขหรือจัดให้มีข้ึนในระยะเร่งด่วน 

1.5.6 จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเผยแพร่และรับฟังข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา 
รวมทั้งผลการรับฟังความคิดเห็น 1 ครั้งที่สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย โดยมีผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังจ านวนไม่น้อยกว่า 80 ราย และจัดท ารายงานการรับฟังความคิดเห็น 
ประกอบด้วย ผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการร่างกฎหมายที่ควรมีการปรับปรุงแก้ไข
หรือจัดให้มีขึ้นในระยะเร่งด่วนอย่างน้อย 3 ฉบับ 

1.6  แผนการด าเนินงานและระยะเวลาการด าเนินงาน 

กิจกรรมการด าเนินงาน เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
15
ก.ย. 

1) การสัมภาษณเ์ชิงลึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       

2) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย 6 ภูมภิาค       

3) การเก็บแบบสอบถาม 90 ชุด       

4) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มสี่วนได้เสยีใน 
การปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะ
ในการยกร่างกฎหมายที่ควรมีการปรับปรุงแก้ไขหรือ 
จัดให้มีขึ้นในระยะเร่งด่วนอย่างน้อย 3 ฉบับ และจัดส่ง
รายงานความก้าวหน้า จ านวน 10 ชุด 

       

5) จัดประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่และรับฟัง
ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา รวมทั้งผลการรับฟัง 
ความคิดเห็น และจดัส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ รายงาน 
รับฟังความคิดเห็นจากข้อ 4) และรายงานบทสรุป
ผู้บริหาร รายงานละ 60 ชุด พร้อม CD-ROM รายงานละ 
60 แผ่น 
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บทท่ี 2  
ธุรกิจบริการโรงแรม รสีอร์ท และหอ้งชุด 

ธุรกิจโรงแรมเป็นหนึ่งในประเภทของธุรกิจที่พักแรมระยะสั้น ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ศูนย์วิจัยกรุงศรีวิเคราะห์ว่าแนวโน้มของธุรกิจโรงแรมในช่วงปี  
พ.ศ. 2561-2563 จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว โดย
คาดว่าจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวไทยจะขยายตัวในอัตราเฉลี่ย 8-10% และ 5-7% 
ตามล าดับ7  

นอกจากนี้ ข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยวยังชี้ให้เห็นว่า การเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยว
ของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2561 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (Compound 
annual growth rate: CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 12.37 ส่งผลให้รายได้รวมของภาคการท่องเที่ยวในปี  
พ.ศ. 2561 มีมูลค่าสูงถึง 3.08 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 18.90 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP) และคาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 2.1) 

รูปที่ 2.1 รายได้จากการท่องเที่ยวและจ านวนนักท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 - 2561 

 
ที่มา: รวบรวมข้อมูลจากกรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท าให้ความต้องการห้องพักเพ่ิมมากขึ้น ส่งผล
ให้มูลค่าการผลิตสาขาที่พักแรมขยายตัวตามไปด้วยจาก 207,497 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2557 เพ่ิมขึ้น

                                           
7 ที่มา: แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ป ี2561 - 63 “ธุรกจิโรงแรม” เข้าถึงได้จาก 
https://www.krungsri.com/bank/getmedia/e53de969-7dc4-4043-a813-56627062a7cf/IO_Hotel_180802_TH_EX.aspx 
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เป็น 368,371 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2560 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.02 และ 14.34 ของมูลค่าการผลิต
ของภาคบริการเอกชนทั้งหมด หรือร้อยละ 4.70 ซึ่งเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 6.81 ของมูลค่าการผลิต
โดยรวมของ SME ทั้งหมด (รูปที่ 2.2) แสดงให้เห็นว่าธุรกิจบริการที่พักมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศและต่อ SME เป็นอย่างมาก 

รูปที ่2.2 สัดส่วน GDP สาขาที่พักแรมต่อ GDP ภาคบริการเอกชน และต่อ GDP ของ SME ใน
ภาคบริการเอกชน ปี พ.ศ. 2557-2560 

 
ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ประมวลผลโดยคณะผู้วิจัย 
 

อนึ่ง จากการขยายตัวของจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ส่งผลให้ธุรกิจที่
พักแรมระยะสั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องตามไปด้วย อย่างไรก็ ดี การเจริญเติบโตดังกล่าวยังส่งผลให้เกิด
ปัญหาสถานที่พักแรมแบบผิดกฎหมายตามมาอีกจ านวนไม่น้อย ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของปัญหาที่พักแรม
แบบผิดกฎหมาย อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยด้านกฎหมายที่ไม่เอ้ือให้ SME หลายแห่งสามารถขึ้นทะเบียน
เป็นโรงแรมหรือที่พักแบบถูกกฎหมายได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับอาคารสถานที่ภายใต้กฎหมาย 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งท าให้สถานประกอบการที่มีขนาดเล็กหรือตึกเก่าที่น ามา
ดัดแปลงท าเป็นโรงแรมไม่สามารถข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบการโรงแรมหรือที่พักได้ 

นอกจากนี้แล้ว ยังมีข้อก าหนดภายใต้ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และกฎระเบียบอ่ืน
ตั้งแต่การขออนุญาตสร้างโรงแรม การขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม การดูแลเรื่องมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านต่าง ๆ ส่งผลให้ต้นทุนการประกอบกิจการที่พักแรมระยะสั้นมีอัตราค่อนข้างสูง  
ในทางอ้อมยังส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการน าห้องพักในคอนโดมิเนียมหรืออะพาร์ตเมนต์มาปล่อยเช่า
รายวัน ซึ่งง่ายกว่าการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมหรือที่พักระยะสั้น ทั้งนี้ SME ที่ไม่มีเงินทุน
มากพออาจจะเข้ามาประกอบธุรกิจโรงแรมหรือที่พักระยะสั้นได้ยากขึ้น ดังนั้น การศึกษากฎหมาย 
กฎระเบียบที่เป็นปัญหาอุปสรรคจะเป็นแนวทางในการจัดท าข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจดังกล่าวเพ่ือเอ้ือให้ SME สามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่ายข้ึน  
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2.1 สภาพการประกอบธุรกิจบริการโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด ในประเทศไทย 

2.1.1 ความหมายของโรงแรม 

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ก าหนดให้โรงแรม หมายถึง “สถานที่พักท่ีจัดตั้ง
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืน โดยมี
ค่าตอบแทน ทั้งนี้ ไม่รวมถึง (1) สถานที่พักท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราวซึ่งด าเนินการโดยส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือเพ่ือการกุศล หรือการศึกษา ทั้งนี้ 
โดยมิใช่เป็นการหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน (2) สถานที่พักท่ีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น และ (3) สถานที่พักอ่ืนใดตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง” ดังนั้น ค าว่า “โรงแรม” ตามกฎหมายจึงหมายถึงที่พักทุกประเภทที่มีการให้เช่าเป็น
รายวัน รวมถึง รีสอร์ท ห้องชุด และท่ีพักประเภทอ่ืนๆ ด้วย  

โดยกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 หมวด 
1 ข้อ 2 ก าหนดประเภทโรงแรม ได้แบ่งโรงแรมออกเป็น 4 ประเภท ตามจ านวนห้องพักและลักษณะ
กิจกรรมการให้บริการไว้ดังนี้ (รูปที่ 2.3) 

“ข้อ 2 โรงแรมแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

(1) โรงแรมประเภท 1 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก 
(2) โรงแรมประเภท 2 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือ

สถานที่ส าหรับบริการอาหารหรือสถานที่ส าหรับประกอบอาหาร 
(3) โรงแรมประเภท 3 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่

ส าหรับบริการอาหารหรือสถานที่ส าหรับประกอบอาหาร และสถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือห้องประชุมสัมมนา  

(4) โรงแรมประเภท 4 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่
ส าหรับบริการอาหารหรือสถานที่ส าหรับประกอบอาหาร สถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการ และห้องประชุมสัมมนา”  
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รูปที ่2.3 ประเภทโรงแรมตามกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
โรงแรม พ.ศ. 2551 

 
ที่มา: กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 

 

ทั้งนี้ กฎกระทรวงฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าหรับโรงแรม 4 ประเภทไว้ ไม่ว่าจะ
เป็นจ านวนห้องพัก ขนาดพ้ืนที่ห้องพัก และห้องน้ าห้องส้วม ดังปรากฏใน หมวด 3 ข้อ 18-20  

“ข้อ 18 โรงแรมประเภท 1 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) มีห้องพักไม่เกิน 50 ห้อง 
(2) ห้องพักทุกห้องต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร ไม่รวมห้องน้ า ห้องส้วม 

และระเบียงห้องพัก 
(3) มีห้องน้ าและห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอส าหรับผู้พัก 

ข้อ 19 โรงแรมประเภท 2 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ห้องพักทุกห้องต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร ไม่รวมห้องน้ า ห้องส้วม 
และระเบียงห้องพัก 

(2) มีห้องน้ าและห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอส าหรับผู้พัก 
ข้อ 20 โรงแรมประเภท 3 และประเภท 4 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ห้องพักทุกห้องต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 14 ตารางเมตร ไม่รวมห้องน้ า ห้องส้วม 
และระเบียงห้องพัก 

(2) มีห้องน้ าและห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะในห้องพักทุกห้อง 
(3) กรณีมีห้องพักไม่เกิน 80 ห้อง ห้ามมีสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 

ความใน (3) มิให้น ามาใช้บังคับแก่โรงแรมที่ตั้งอยู่เขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
และโรงแรมที่ตั้งอยู่นอกเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการหรือโรงแรมที่ตั้งอยู่ในท้องที่งด
อนุญาตให้ตั้งสถานบริการซึ่งมีสถานบริการตามมาตรา 3 (5) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 
2509 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 
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จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า 1) จ านวนห้องพัก โรงแรมประเภท 1 มีห้องพักได้ไม่
เกิน 50 ห้อง ส่วนโรงแรมประเภทอ่ืนมิได้มีการก าหนดจ านวนห้องไว้ 2) ขนาดพ้ืนที่ห้องพัก โรงแรม
ประเภท 1 และ 2 จะต้องมีขนาดห้องพักไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร ในขณะที่โรงแรมประเภท 3 และ 4  
ต้องมีขนาดห้องพักไม่น้อยกว่า 14 ตารางเมตร ไม่รวมห้องน้ า ห้องส้วม และระเบียงห้องพัก  
3) โรงแรมทุกประเภทจะต้องจัดให้มีห้องน้ า ห้องส้วมที่สุขลักษณะ โดยโรงแรมประเภท 1 และ 2 
ก าหนดว่าต้องจัดให้มีห้องน้ าห้องส้วมเพียงพอส าหรับผู้เข้าพัก ในขณะทีโ่รงแรมประเภท 3 และ 4 ต้อง
จัดให้มีห้องน้ าห้องส้วมภายในห้องพัก และ 4) โรงแรมที่มีห้องพักเกิน 80 ห้องขึ้นไป จึงจะประกอบ
กิจการสถานบริการได้ (ตารางท่ี 2.1) 

ตารางท่ี 2.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโรงแรมแต่ละประเภท 

ประเภทโรงแรม จ านวนห้องพัก ขนาดห้องพัก เง่ือนไขอื่นๆ 

1 ไม่เกิน 50 ห้อง 8 ตารางเมตร 

ไม่รวมห้องน้ า ห้องส้วม  
และระเบียง 

 

2  

ไม่จ ากดัจ านวนห้อง 

 

3 14 ตารางเมตร 

ไม่รวมห้องน้ า ห้องส้วม  
และระเบียง 

กรณไีม่เกิน 80 ห้อง  
ห้ามมสีถานบริการ 4 

ที่มา: กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 

นอกจากนี้แล้ว โรงแรมต้องจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น สถานที่ลงทะเบียน 
โทรศัพท์หรือระบบติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกโรงแรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการส่ง
ต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีห้องน้ าห้องส้วมแยกชาย-
หญิงในส่วนที่ให้บริการสาธารณะ รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของห้องพักต้องไม่เหมือนหรือคล้าย  
ศาสนสถานหรือสถานที่เคารพในทางศาสนา ห้องพักต้องติดเลขประจ าห้องพักด้วยเลขอารบิกที่ชัดเจน 
ประตูห้องพักต้องมีช่องหรือวิธีการอื่นที่สามารถมองจากภายในสู่ภายนอกห้องพักได้ (ตาแมว) มีกลอน
หรืออุปกรณ์ที่ล็อกจากภายในห้องได้ และมีสถานที่จอดรถที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน (กฎกระทรวง
ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ข้อ 4-8)8 

                                           
8 ข้อ 4 โรงแรมต้องจัดให้มีการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พักอยา่งน้อยดังต่อไปนี้ 

(1) สถานที่ลงทะเบียนผู้พัก 
(2) โทรศัพท์หรือระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกโรงแรมโดยจะจัดให้มีเฉพาะภายนอกห้องพักก็ได้ แต่ต้องมี

จ านวนเพยีงพอต่อการให้บริการแก่ผู้พกั 
(3) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง 
(4) ระบบรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึงตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง 
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นอกจากโรงแรมแล้ว ยังมีที่พักระยะสั้นอีกประเภทหนึ่งที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงก าหนด
ประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 เรียกว่า  “สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม”
หมวด 1 “ข้อ 1 ให้สถานที่พักท่ีมีจ านวนห้องพักในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันไม่เกินสี่ห้อง
และมีจ านวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกินยี่สิบคน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราวส าหรับคน
เดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน อันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพ่ือหารายได้เสริม
และแจ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนด ไม่เป็นโรงแรมตาม (3) ของบทนิยามค าว่า 
“โรงแรม” ในมาตรา 4”  

ทั้งนี้ เงื่อนไขส าคัญที่กรมการปกครองใช้ในการพิจารณาว่าสถานที่พักใดเป็นสถานที่พักที่ไม่
เป็นโรงแรมนั้น จะมีลักษณะองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 1) มีห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง 2) ผู้เข้าพักไม่เกิน 
20 คน 3) มีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพ่ือหารายได้เสริม และ 4) แจ้งให้นายทะเบียนทราบตาม
แบบที่ก าหนด สถานที่พักใดที่ไม่เข้าองค์ประกอบที่ก าหนดทั้ง 4 ข้อนี้ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงแรม 

จากประเด็นข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า โรงแรม หมายถึง สถานที่พักระยะสั้น ให้เช่ารายวันหรือ
รายเดือน ให้บริการโดยได้รับค่าตอบแทน ให้บริการส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใด โรงแรมแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภทตามจ านวนห้องพัก ขนาดห้องพัก และลักษณะกิจกรรมการให้บริการ ส่วนที่พักที่
ไม่เป็นโรงแรม คือ สถานที่พักท่ีให้บริการชั่วคราวขนาดไม่เกินสี่ห้องและมีจ านวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่
เกินยี่สิบคน บริการที่พักเพ่ือหารายได้เสริม และต้องจดแจ้งต่อนายทะเบียน นิยามดังกล่าวมีนัยส าคัญ
เนื่องจากสถานที่พักทุกแห่งที่มีลักษณะเข้านิยามของ “โรงแรม” ตามกฎหมายนี้จะต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่างๆ ทั้งในส่วนของลักษณะของอาคาร ขนาดของห้องพัก และสิ่งอ านวยความสะดวก
ภายในสถานที่พัก  

แต่ทว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล ก าหนด
ความหมายของโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด ตามรหัส TSIC 55101 คือ การจัดที่พักแรมแบบให้เช่า
เป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ส าหรับผู้ที่มาพักแรมระยะสั้น โดยรวมถึงห้องพักแขกและห้องชุดที่มีการ

                                           
ข้อ 5 โรงแรมต้องจัดให้มีหอ้งน้ าและหอ้งส้วมในส่วนที่ให้บริการสาธารณะโดยจดัแยกส่วนส าหรับชายและหญิง และตอ้งรักษาความ
สะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
ข้อ 6 หอ้งพักต้องไม่มีรูปแบบทางสถาปตัยกรรมที่มีลักษณะเหมือนหรอืคล้าย หรือมุ่งหมายให้เหมือนหรือคล้ายกับศาสนสถานหรือสถาน
อันเป็นที่เคารพในทางศาสนา 
ข้อ 7 หอ้งพักต้องมีเลขที่ประจ าห้องก ากับไว้ทุกหอ้งเป็นตัวเลขอารบิกโดยใหแ้สดงไว้บริเวณด้านหน้าห้องพักที่สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน และในกรณีที่โรงแรมใดมีหลายอาคารเลขที่ประจ าห้องพักแต่ละอาคารต้องไม่ซ้ ากัน 
        ประตหู้องพักให้มีชอ่ง หรือวิธีการอื่นที่สามารถมองจากภายในสู่ภายนอกห้องพักได้ และมีกลอนหรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถล็อกจาก
ภายในหอ้งพักทุกห้อง 
ข้อ 8 สถานที่จอดรถของโรงแรมที่อยู่ตดิห้องพักต้องไม่มีลักษณะมิดชิดและต้องสามารถมองเห็นรถที่จอดอยู่ได้ตลอดเวลา 
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ตกแต่งพร้อมเข้าพักหรือห้องชุดพร้อมเครื่องครัว โดยมีหรือไม่มีแม่บ้านให้บริการก็ตาม และอาจรวมถึง
การให้บริการอ่ืนๆ เช่น การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ที่จอดรถ บริการซักรีด สระว่ายน้ า และห้อง
ออกก าลังกาย สิ่งอ านวยความสะดวกด้านนันทนาการและห้องประชุม รวมถึงที่พักที่จัดโดยโรงแรม 
โรงแรมรีสอร์ท โรงแรมห้องชุด ที่พักและโรงแรมริมทางหลวง9 ซึ่งนิยามของโรงแรมตามที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าก าหนดจะกว้างกว่านิยามตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547  

ดังนั้น การศึกษาในส่วนนี้จะอิงตามนิยามของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เป็นหลัก 
เนื่องจากการประกอบธุรกิจของ SME โดยมากแล้วที่ไม่สามารถขอใบอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการได้
เนื่องจากไม่ได้เข้ากฎเกณฑ์ตามข้อก าหนดของ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และกฎหมายที่
เกีย่วข้อง 

2.1.2 จ านวนโรงแรมและห้องพัก 

จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการดึงดูดให้
ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาด ส่งผลให้ธุรกิจที่พักระยะสั้น ทั้งที่เป็นโรงแรม และสถานที่พักที่ไม่
เป็นโรงแรมจึงเป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการจ านวนมาก ทั้งนี้ ข้อมูลจากส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งท าหน้าที่ออกใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตการประกอบ
กิจการโรงแรม ระบุว่า ปัจจุบัน ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้อง
ตามกฎหมายทั้งหมด 9,663 แห่ง และมีจ านวนห้องพักท้ังหมด 424,754 ห้อง 

ตารางท่ี 2.2 จ านวนโรงแรมที่ขอใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและจ านวน
ห้องพัก จ าแนกรายภาค 

ล าดับที ่ จังหวัด จ านวนโรงแรม จ านวนห้องพัก 

1 กรุงเทพมหานคร 710 106,025 

2 ภาคเหนือ 1,699 49,919 

3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,479 57,001 

4 ภาคกลาง 1,650 55,316 

5 ภาคตะวันออก 793 50,240 

6 ภาคใต้ 2,332 106,253 

รวม 9,663 424,754 
ที่มา: ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
(https://multi.dopa.go.th/omd3/news/cate6/view31) ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561   

ในขณะที่ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ส ารวจโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์ ที่พักสัมผัสวัฒนธรรม
ชนบทและที่พักระยะสั้นอ่ืนๆ ทั่วประเทศ ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย 

                                           
9 จัดประเภทธุรกิจตามหลักการจัดการมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี พ.ศ. 2552 กระทรวงแรงงาน 

https://multi.dopa.go.th/omd3/news/cate6/view31
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(Thailand Standard Industrial Classification: TSIC-2009) พบว่า ในปี พ.ศ. 2561 ทั้งประเทศมี
สถานที่พักแรมระยะสั้นทั้งหมด 24,391 แห่ง มีห้องพักทั้งสิ้น 721,501 ห้อง ซึ่งในจ านวนดังกล่าวเป็น
สถานที่พักท้ังประเภทโรงแรม และสถานที่พักท่ีไม่เป็นโรงแรม 

ดังนั้น จากข้อมูลทะเบียนโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการของกรมการปกครอง 
และผลการส ารวจโรงแรมและที่พักของส านักงานสถิติแห่งชาติ จะเห็นได้ว่า ยังมีสถานที่พักแรมระยะ
สั้นอีกจ านวนมากถึง 14,728 แห่ง หรือร้อยละ 63.38 ของที่พักทั้งหมด และจ านวนห้องพักอีก 
296,747 ห้อง หรือร้อยละ 41.12 ของห้องพักทั้งหมด ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการ
โรงแรม  (ตามที่แสดงในตาราง 2.3) ทั้งนี้ การปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือให้ที่พักหลากหลายรูปแบบ
สามารถจดทะเบียนได้จะท าให้รัฐได้รับภาษีรายได้มากขึ้น  นอกจากนี้แล้ว ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่เข้าระบบจะสามารถใช้ประโยชน์จากมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนต่างๆ ของ
ภาครัฐอีกด้วย 

ตารางท่ี 2.3 จ านวนโรงแรมและห้องพัก 

จ านวนสถานที่พักแรมระยะสั้น 

(โรงแรมและที่ไม่เป็นโรงแรม) 

จ านวนโรงแรม 

(แห่ง) 

จ านวนห้องพัก 

(ห้อง) 

ทะเบียนโรงแรมและที่พักท่ีไดร้ับใบอนุญาตในการประกอบกิจการ  9,663 424,754 

ข้อมูลการส ารวจท่ีพักทั่วประเทศของส านักงานสถิติแห่งชาติ 24,391 721,501 

สถานท่ีพักที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต 14,728 296,747 

ร้อยละของโรงแรม/ห้องพักที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 63.38 41.12 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจยั ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 

2.1.3 ประเภทโรงแรมจ าแนกตามขนาด 

จากการจัดแบ่งประเภทโรงแรมตามกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบ
ธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 หมวด 1 ข้อ 2 เป็นการแบ่งประเภทตามขอบเขตลักษณะการให้บริการ ซึ่ง
สามารถจัดกลุ่มแบ่งขนาดโรงแรมออกเป็น 2 ประเภท คือ โรงแรมขนาดเล็ก (โรงแรมประเภท 1 
ให้บริการเฉพาะห้องพัก มีห้องพักไม่เกิน 50 ห้อง) และโรงแรมขนาดใหญ่ (โรงแรมประเภท  2 
ให้บริการห้องพัก ห้องอาหาร หรือสถานที่ส าหรับบริการอาหารหรือสถานที่ส าหรับประกอบอาหาร 
โรงแรมประเภท 3 และ 4 ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่ส าหรับบริการอาหารหรือสถานที่
ส าหรับประกอบอาหาร สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และ/หรือห้องประชุมสัมมนา) 
ซึ่งโรงแรมท้ัง 3 ประเภทนี้ไม่จ ากัดจ านวนห้องพัก 
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ทั้งนี้ จากข้อมูลส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ 
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 พบว่า โรงแรมส่วนใหญ่ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม เป็นโรงแรม
ประเภท 1 มากที่สุด จ านวน 5,871 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.75 ของโรงแรมทั้งหมดของประเทศ 
ในขณะที่โรงแรมขนาดใหญ่ประเภท 2 ประเภท 3 และ ประเภท 4 มีจ านวน 3,792 แห่ง หรือคิดเป็น
ร้อยละ 39.24 ของโรงแรมทั้งหมดของประเทศ (ตารางที่ 2.4) อาจกล่าวได้ว่า ผู้ประกอบการโรงแรม
ส่วนมากที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มโรงแรมประเภทที่ 1 มากที่สุด  

อนึ่ง จากข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมซึ่งจ าแนกตามประเภทโรงแรมไม่
สามารถแจกแจงว่าเป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม หรือขนาดใหญ่ได้ เนื่องจาก การแบ่ง
ประเภทโรงแรมเป็นการแบ่งตามจ านวนห้องพัก ซึ่งโรงแรมประเภทที่ 1 ให้บริการเฉพาะห้องพักที่มี
ห้องพักไม่เกิน 50 ห้อง ซึ่งอาจเป็นผู้ให้บริการห้องพักจ านวน 49 ห้อง และอาจมีสินทรัพย์ถาวรเกิน
กว่าค านิยามของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

แต่อย่างไรก็ตาม จากรายงานภาพรวมอุตสาหกรรมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามการจัด
ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) หรือ TSIC 55101 ซึ่งเป็นหมวดโรงแรม รีสอร์ทและ
ห้องชุด พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 มีผู้ประกอบการในธุรกิจนี้ทั้งหมด 7,609 ราย เป็นผู้ประกอบการขนาด
เล็กจ านวน 6,005 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79 รองมาเป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง จ านวน  
993 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 และเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ จ านวน 611 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 8 

ตารางท่ี 2.4 จ านวนโรงแรมจ าแนกตามประเภท (แยกรายภาค) 

ล าดับที ่ จังหวัด 
ประเภท 

1 2 3 4 

1 กรุงเทพมหานคร 95 339 187 89 

2 ภาคเหนือ 1,163 321 157 58 

3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,958 274 154 93 

4 ภาคกลาง 988 349 258 55 

5 ภาคตะวันออก 401 213 144 35 

6 ภาคใต้ 1,266 613 335 118 

รวม 5,871 2,109 1,235 448 
ที่มา: ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
(https://multi.dopa.go.th/omd3/news/cate6/view31) ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561   

2.1.4 ส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 

จากรายงานภาพรวมอุตสาหกรรม ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมวดธุรกิจ 55101 โรงแรม  
รีสอร์ท และห้องชุด พบว่า ในปี 2560 ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุดมีมูลค่ารายได้รวมเท่ากับ 

https://multi.dopa.go.th/omd3/news/cate6/view31
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470,283 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการรายเล็กมีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด จ านวน 256 ,759 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 54.60 ของรายได้รวมทั้งหมดจากธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด รองลงมาเป็น
ผู้ประกอบการรายใหญ่ จ านวน 167,819 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.68 และสุดท้ายคือผู้ประกอบการ
ขนาดกลาง จ านวน 45,705 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.72 ตามล าดับ (รูปที่ 2.4) 

รูปที่ 2.4 ส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด ปี พ.ศ. 2560 จ าแนกตาม
ขนาดธุรกิจ 

 
ที่มา: รายงานภาพรวมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ 55101  โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปี พ.ศ. 
2560 

2.2 กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจบริการโรงแรม รีสอร์ท
และห้องชุด 

การประกอบธุรกิจบริการที่พักระยะสั้นทั้งประเภทที่เป็นกิจการโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่
เป็นโรงแรม มีกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมากกว่า 10 ฉบับ ทั้งนี้หากจ าแนกกฎหมายและ
กฎระเบียบตามขั้นตอนของการประกอบกิจการ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

1) การขออนุญาตก่อสร้างโรงแรม  
2) การขอใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการโรงแรม 

3) การก ากับดูแลการประกอบกิจการโรงแรม  

ทั้งนี้ในแต่ละขั้นตอนของการประกอบกิจการมีกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

2.2.1 การขออนุญาตก่อสร้างโรงแรม  

ก่อนการเริ่มประกอบกิจการที่พักระยะสั้นประเภทโรงแรม ผู้ประกอบการ SME จ าเป็นต้องมี
การศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกฎหมายว่าด้วยผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารที่จะประกอบกิจการโรงแรม กฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม ซึ่งกฎหมายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่
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ต้องปฏิบัติตามมิเช่นนั้นจะท าให้ผู้ประกอบการที่พักระยะสั้นประเภทกิจการที่เป็นโรงแรม จะไม่
สามารถขอใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการได้หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือขั้นตอนที่ก าหนดไว้  

ทั้งนี้ในการขออนุญาตก่อสร้างโรงแรม ผู้ประกอบการจะต้องด าเนินงานใน 3 ขั้นตอนหลักๆ 
คือ 1) ตรวจสอบพ้ืนที่เพ่ือขออนุญาตสร้างโรงแรม 2) จัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และ 3) การขออนุญาตก่อสร้างโรงแรม ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดและกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องดังนี ้

1. การตรวจสอบพื้นที่เพื่อขออนุญาตสร้างโรงแรม  

ผู้ประกอบการที่ต้องการจะประกอบธุรกิจโรงแรมจะต้องตรวจสอบว่าพ้ืนที่ที่จะใช้ก่อสร้าง
โรงแรมว่าอยู่ในพ้ืนที่อนุญาตให้สร้างโรงแรมได้หรือไม่ โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก่  

 กฎหมายว่าด้วยผังเมือง และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด 
โดยจะก าหนดโซนสีว่าแต่ละพ้ืนที่จะสามารถก่อสร้างโรงแรมได้หรือไม่ 

 เทศบัญญัติว่าด้วยผังเมือง  

 กฎหมายควบคุมการก่อสร้างในพ้ืนที่ เฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.  2504 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เป็นต้น 

1.1 พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562 ฉบับล่าสุด จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา10 หรือมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  
พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์ 6 ประการ ดังต่อไปนี้ 

1) วางและจัดท าผังเมืองในแต่ละระดับให้สอดคล้องกัน 
2) วางกรอบและนโยบายการพัฒนาเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง และชนบทอย่างสมดุลและ

ยั่งยืน 
3) วางกรอบและนโยบายด้านการพัฒนา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
4) วางกรอบในการอนุรักษ์และรักษาคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม 
5) วางแนวทางเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายและโครงการพัฒนา

ภายใต้หน้าที่และอ านาจของตนให้สอดคล้องกับผังเมืองแต่ละระดับ 

                                           
10 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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6) แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่สอดคล้องกันให้มีการใช้ประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการป้องกัน แก้ไข หรือบรรเทาภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึน 

การผังเมือง ตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562 หมายความว่า “การวาง จัดท า และการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองในระดับต่างๆ ส าหรับเป็นกรอบชี้น าการพัฒนาทางด้านกายภาพใน
ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง ระดับชนบท และพ้ืนที่เฉพาะควบคู่กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาเมือง บริเวณที่ เกี่ยวข้อง หรือชนบทให้มีหรือท าให้ดีขึ้นซึ่ง
สุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การ
คมนาคมและการขนส่ง ความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพของสังคม การป้องกันภัยพิบัติ และ
การป้องกันความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือส่งเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม 
เพ่ือด ารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุประสงค์หรือคุณค่าในทางศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม 
ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี หรือบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิประเทศที่งดงาม
หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ” (มาตรา 4 วรรค 2) 

ผังเมืองรวม หมายความว่า แผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป
ในพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองและการด ารงรักษาเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง 
หรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง (มาตรา 4 
วรรค 4) 

ผังเมืองเฉพาะ หมายความว่า แผนผังและโครงการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหรือด ารงรักษา
บริเวณเฉพาะแห่งหรือกิจการที่เกี่ยวข้องในเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบท เพ่ือประโยชน์ในการ
สร้างเมืองใหม่ การพัฒนาเมือง การอนุรักษ์เมือง หรือการฟื้นฟูเมือง (มาตรา 4 วรรค 5) 

ทั้งใน มาตรา 8 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการวางและจัดท าผังเมืองว่า “ผังเมืองตามพระราชบัญญัตินี้ 
ได้แก่  

(1) ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ คือ ก าหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนา
ประเทศในด้านการใช้พื้นที่เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ แบ่งเป็นสามประเภท ดังต่อไปนี้  

(ก) ผังนโยบายระดับประเทศ  
(ข) ผังนโยบายระดับภาค  
(ค) ผังนโยบายระดับจังหวัด และ  

(2) ผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ การก าหนดกรอบแนวทางและแผนงานการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นท่ีหนึ่งพื้นที่ใดเพ่ือการพัฒนาเมืองและการด ารงรักษาเมือง บริเวณท่ีเกี่ยวข้อง และ
ชนบท แบ่งเป็นสองประเภท ดังต่อไปนี้ 

(ก) ผังเมืองรวม 
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(ข) ผังเมืองเฉพาะ 
ในการวางและจัดท าผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ และผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินต้อง

จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการผังเมืองก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมือง
แห่งชาติ ทั้งนี้ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานประสานการด าเนินการกับหน่วยงานและ
ภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง11 พร้อมทั้งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดให้มีการทบทวนผังนโยบายการใช้
ประโยชน์พื้นที่ทุกห้าปี12 

อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 
ดังนั้น กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมต่าง ๆ ที่มีอยู่ก่อนที่พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้ให้มีผลบังคับ
ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวมใช้
บังคับ13 

                                           
11 มาตรา 9 การวางและจัดท าผังนโยบายการใช้ประโยชนพ์ื้นที่ตามมาตรา 8 (1) และผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา 8 (2) 
ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่คณะกรรมการผัง
เมืองก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ โดยให้ค านึงถึงผู้ที่จะได้รับผลกระทบในผังแต่ละประเภท 
และต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบดว้ยวธิีการที่หลากหลายและทัว่ถึง โดยมขี้อมูลเพียงพอต่อการที่ประชาชนจะเข้าใจถึงผลกระทบต่อ
ประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และแนวทางการเยียวยาความเดือดร้อน หรือความเสียหายแก่ประชาชนหรือ
ชุมชน 
 การวางและจัดท าผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามมาตรา 8 (1) และผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา 8 (1) ให้
กรมโยธาธกิารและผังเมืองประสานการด าเนินการกับหนว่ยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการด าเนินการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี ้
12 มาตรา 10 เพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง ให้กรมโยธาธกิารและผังเมืองจัดให้มีการทบทวนผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่
ทุกห้าป ีหรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพือ่ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยทุธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ สภาพเศรษฐกิจและสังคม หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจะจัด
ให้มีการทบทวนผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ก่อนระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ 

ให้กรมโยธาธกิารและผังเมืองจัดท ารายงานประจ าปีเกีย่วกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของปีงบประมาณที่ผ่านมาเสนอ
ต่อคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นชอบภายในเกา้สิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ โดยอยา่งน้อยต้อง
สรุปผลการด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองตามมาตรา ๘ และผลสัมฤทธิข์องการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรคด้วย 
13 พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ศ. 2562 มาตรา 111 บรรดากฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมปีระกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวมใช้บังคับในพื้นที่
เดียวกัน 

ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอ้บัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง การแก้ไขหรือยกเลิกกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด หรือการยกเลิกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมทั้งฉบับ ให้กระท าได้โดย
ประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอ้บัญญัติท้องถิ่น 
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ดังนั้น การศึกษานี้จึงได้ใช้กรณีศึกษาของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2555 ซึ่งได้ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยแบ่งเป็น
พ้ืนทีเ่ป็นโซนสีดังนี้ 

1) สีเหลือง มีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือการอยู่อาศัย 
2) สีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 
3) สีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 
4) สีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก 
5) สีม่วงอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 
6) สีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
7) สีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
8) สีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 
9) สีน้ าตาลอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
10) สีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 
11) สีน้ าเงิน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ทั้งนี้หากวิเคราะห์ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 พบว่า 
ผู้ประกอบการสามารถสร้างโรงแรมได้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เฉพาะในที่ดินบางประเภทเท่านั้น 
เช่น สามารถสร้างได้ในบริเวณโซนสีส้ม หรือเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง เป็นต้น14 

อย่างไรก็ดี กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมของแต่ละจังหวัดมีการก าหนดแผนผังการใช้
ประโยชน์ที่ดินแตกต่างกันออกไป ที่ผ่านมาโรงแรมบางส่วนประสบปัญหาก่อสร้างโรงแรมในพื้นที่ห้าม
ก่อสร้างโรงแรม ท าให้ไม่สามารถขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการที่
ประสงค์จะสร้างโรงแรมหรือประกอบธุรกิจโรงแรมจ าเป็นต้องตรวจพ้ืนที่ที่ตนเองครอบครองกับผัง
เมืองรวมก่อนว่าสามารถสร้างโรงแรมได้หรือไม่ ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบได้ดังนี้ 

 กรณีอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครตรวจสอบได้ที่ส านักผังเมืองประเทศและผังภาค หรือ
กองนิติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง  

 กรณีต่างจังหวัดตรวจสอบได้ที่ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ส านักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล  

                                           
14 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 ข้อ 9 วรรคหนึง่ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยการท่องเท่ียว สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ ่ส าหรบัการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบหา้ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ เว้นแต่ที่ดินเพื่อกิจการอื่นได้ไม่เกินรอ้ยละ
สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 
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พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562 ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุดจะมีผลบังคับใช้ในวันที่  26 
พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป มีหลักการที่ส าคัญ คือ  

1) ระบบผังเมืองของประเทศมีกรอบนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินตั้งแต่ระดับประเทศ 
ระดับภาค และระดับจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานรัฐใช้เป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
การพัฒนาประเทศในด้านการใช้พ้ืนที่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม 
และสิ่งแวดล้อม  

2) มีการกระจายอ านาจในการวางกรอบนโยบายและจัดท าผังเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุก
ภาคส่วน 

3) มีคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติท าหน้าที่ก าหนดนโยบายในภาพรวมเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ให้คณะกรรมการผังเมืองท า
หน้าที่ให้ความเห็นหรือค าปรึกษาที่เกี่ยวกับการผังเมืองต่อคณะกรรมการนโยบายการผัง
เมืองและคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด และคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดท าหน้าที่ให้
ความเห็นและค าปรึกษาเกี่ยวกับการวางและจัดท าผังเมืองต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

4) มีการก าหนดกระบวนการและขั้นตอนในการอุทธรณ์ ตลอดจนได้ก าหนดบทก าหนดโทษ
ส าหรับผู้กระท าความผิดที่เป็นนิติบุคคล โทษปรับทางปกครอง และโทษทางอาญาแก่
ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562 จะท าให้การบริหารจัดการผังเมืองมีความสอดคล้องกับ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม 
ส าหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ประกอบกิจการโรงแรม คณะผู้วิจัยฯ คาดว่าผลกระทบยังคงขึ้นอยู่
กับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมของแต่ละจังหวัดเช่นเดิม ดังนั้น การขออนุญาตเพ่ือประกอบ
กิจการโรงแรมในแต่ละพ้ืนที่จึงจ าเป็นต้องเช็ครายละเอียดเกี่ยวกับประเภทที่ดินที่จะอนุญาตให้มีการ
ก่อสร้างโรงแรม 

1.2 พระราชบัญญัตโิบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตโิบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

โบราณสถาน ตามความหมายของพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการ
ก่อสร้างหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ทางศิลป ประวัติศาสตร์ 
หรือโบราณคดี ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ที่ เป็นแหล่งโบราณคดีแหล่งประวัติศาสตร์และอุทยาน
ประวัติศาสตร์ด้วย (มาตรา 4) 
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ทั้งนี้ผู้ประกอบกิจการโรงแรมต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ที่ห้ามมิให้ปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมการก่อสร้างอาคารในเขตของโบราณสถานซึ่งอธิบดีได้ประกาศขึ้นทะเบียนไว้ เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี หากก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต อธิบดีกรมศิลปากรจะสั่งระงับการ
ก่อสร้างและให้รื้อถอนอาคารภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง หากขัดขืนไม่ระงับการก่อสร้าง
หรือรื้อถอนอาคารตามค าสั่งของอธิบดีจะมีความผิดฐานขัดค าสั่งเจ้าพนักงาน ทั้งนี้ อธิบดีสามารถ
ด าเนินการรื้อถอนอาคารได้ โดยเจ้าของหรือผู้ปลูกสร้างอาคารไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือ
ด าเนินคดีกับผู้รื้อถอนได้ สิ่งก่อสร้างอาคารที่รื้อถอนแล้วถ้าเจ้าของไม่ขนย้ายออกไปจากเขต
โบราณสถานภายในสิบห้าวันนับจากวันที่รื้อถอนเสร็จให้อธิบดีท าการขายทอดตลาด เงินที่ได้จากการ
ขายเมื่อหักค่าใช้จ่ายจากการรื้อถอนและการขายแล้วให้คืนเข้าเจ้าของ (มาตรา 7 ทวิ)15 

ซึ่งหมายความว่าผู้ประสงค์จะก่อสร้างโรงแรมหรือดัดแปลงอาคารเป็นโรงแรมในพ้ืนที่เขตของ
โบราณสถานที่อธิบดีประกาศข้ึนทะเบียนแล้วจะต้องได้รับการอนุญาตจากกรมศิลปากรก่อน  

                                           
15 มาตรา 7 ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการกอ่สรา้งอาคารภายในเขตของโบราณสถานซ่ึงอธบิดีได้ประกาศขึน้
ทะเบียน เวน้แต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสอืจากอธิบดี 
 ในกรณีทีม่ีการปลูกสร้างอาคารโดยมิได้รับอนุญาต ให้อธิบดมีีอ านาจสั่งระงับการกอ่สร้างและให้รื้อถอนอาคารหรือสว่นแห่งอาคารนั้น
ภายในหกสิบวัน นับแต่วนัที่ได้รับค าส่ัง 
 ผู้ใดขัดขืนไมร่ะงับการก่อสร้างหรอืรือ้ถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารตามค าสั่งอธิบดีมคีวามผิดฐานขัดค าสั่งเจ้าพนักงาน และให้อธิบดี
ด าเนนิการรือ้ถอนอาคารหรอืส่วนแห่งอาคารนัน้ไดโ้ดยเจ้าของผู้ครอบครองหรอืผู้ปลูกสร้างไม่มีสทิธิเรียกรอ้งคา่เสียหาย หรือด าเนินคดแีก่ผูร้ื้อถอนไม่
ว่าด้วยประการใดทั้งสิ้น  

สัมภาระที่รื้อถอนถ้าเจ้าของไม่ขนย้ายออกไปจากเขตโบราณสถานภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันรื้อถอนเสร็จให้อธิบดี
จัดการขายทอดตลาด สัมภาระนั้น เงินที่ได้จากการขายเมื่อหักค่าใช้จา่ยในการร้ือถอนและการขายแล้วเหลอืเท่าใดใหคื้นให้เจ้าของ
สัมภาระนั้น 
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1.3 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562  

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 29 
พฤษภาคม 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ใน 180 วัน หรือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นี้ คณะผู้วิจัยฯ จึงใช้
บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ในการศึกษา  

อุทยานแห่งชาติ ตามความหมาย พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 หมายถึง พื้นที่
ที่มีความโดดเด่นสวยงามทางธรรมชาติเป็นพิเศษหรือมีความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่าหรือ พืชป่าประจ าถิ่นที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ หรือโดด
เด่นด้านธรณีวิทยา หรือมรดกทางวัฒนธรรม ที่สมควรสงวนหรืออนุรักษ์ไว้เพ่ือประโยชน์ของคนในชาติ
หรือเพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ หรือนันทนาการของประชาชนอย่างยั่งยืน (มาตรา 4 
วรรค 3) 

วนอุทยาน หมายความว่า พ้ืนที่ที่มีสภาพธรรมชาติสวยงามเหมาะสมแก่การสงวนรักษาไว้ให้
เป็นแหล่งคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือเพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ
หรือนันทนาการของประชาชนโดยส่วนรวม (มาตรา 4 วรรค 4) 

สวนพฤกษศาสตร์ หมายความว่า พ้ืนที่ที่มีการจัดรวบรวมพรรณไม้ โดยมีการจัดแยกพรรณไม้
ออกเป็นหมวดหมู่ตามหลักพฤกษศาสตร์หรือตามหลักอนุกรมวิธานพืชเพ่ือให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ และใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชน (มาตรา 4 วรรค 5) 

สวนรุกขชาติ หมายความว่า พ้ืนที่ที่มีการรวบรวมและอนุรักษ์พรรณไม้ที่มีค่า หายาก หรือใกล้
สูญพันธุ์ซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่น เพ่ือให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ และการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  
(มาตรา 4 วรรค 6) 

ทั้งนี้ ตามมาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่าที่ท าให้
เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิม (มาตรา 19)16 ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถสร้างโรงแรม
หรืออาคารใดๆ ได้ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ หากฝ่าฝืน

                                           
16 มาตรา 19 ภายในอทุยานแห่งชาติห้ามมิให้บุคคลใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

(1) ยึดถือหรอืครอบครองที่ดนิ กอ่สร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรอืกระท าด้วยประการใด ๆ ให้เสื่อมสภาพหรอืเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไป
จากเดิม 

(2) เก็บหา น าออกไป กระท าด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอนัตราย หรอืท าให้เสื่อมสภาพซ่ึงไม้ ดิน หนิ กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม หรอื
ทรัพยากรธรรมชาติอืน่ หรอืกระท าการอืน่ใดอันส่งผลกระทบตอ่ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(10) …  
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จะต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
(มาตรา 41)17   

2. การจัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้มีพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 4318 ซ่ึงเป็นพื้นที่ท่ีมีลักษณะดังนี้ 

1) พ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ตน้น้ าล าธาร 

2) พ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนโดยทั่วไป 

3) พ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจถูกท าลายหรืออาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย 

4) พ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์และพ้ืนที่นั้นยังมิได้ถูก
ประกาศก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ 

ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจออกกฎหมาย
ก าหนดพ้ืนที่เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 4519 เป็นพื้นทีท่ีม่ีลักษณะดังต่อไปนี้ 

                                           
17 มาตรา 41 ผู้ใดยึดถอืหรือครอบครองทีด่ิน ก่อสร้าง แผว้ถาง เผาป่า หรือกระท าด้วยประการใด ๆ ให้เส่ือมสภาพหรือเปลี่ยนแปลง
สภาพพื้นที่ไปจากเดิมในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยานสวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 19 (1) ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบป ีหรือปรับตั้งแตส่ี่แสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจ าทัง้ปรับ… 
18 มาตรา 43 ในกรณีที่ปรากฏว่าพื้นที่ใดมีลักษณะเป็นพื้นที่ต้นน้ าล าธารหรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติทีแ่ตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทัว่ไป 
หรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจถกูท าลายหรืออาจได้รับผลกระทบกระเทอืนจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ได้โดยง่ายหรือเป็นพื้นที่
ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์และพื้นที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศ ก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ให้รัฐมนตรีโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด ให้พื้นที่นั้นเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
19 มาตรา 45 ในพื้นที่ใดที่ได้มีการก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุมอาคาร เขตนคิมอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้น หรอืเขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ไว้แล้ว แต่ปรากฏวา่มีสภาพปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรุนแรง
เข้าขั้นวิกฤตซ่ึงจ าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยทันทีและสว่นราชการที่เกี่ยวข้องไม่มีอ านาจตามกฎหมายหรือไม่สามารถที่จะท าการ
แก้ไขปัญหาได้ ให้รัฐมนตรีโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเข้าด าเนินการเพื่อใช้
มาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอยา่งตามมาตรา 44 ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อควบคุมและแกไ้ขปัญหาในพื้นที่
นั้นได…้ 
 เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดเขตพื้นที ่รายละเอียด
เกี่ยวกบัมาตรการคุ้มครองและก าหนดระยะเวลาที่ใช้มาตรการคุ้มครองดังกล่าวในพื้นที่นั้น 
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1) พ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุมอาคาร 
เขตนิคมอุตสาหกรรม เขตควบคุมมลพิษ 

2) โดยที่เขตพ้ืนที่เหล่านั้นต้องมีสภาพปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรุนแรงเข้าขั้นวิกฤต ซึ่ง
จ าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยทันทีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่มีอ านาจตามกฎหมายหรือไม่
สามารถที่จะท าการแก้ไขปัญหาได้ 

รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีขอ
อนุมัติเข้าด าเนินการเพ่ือใช้มาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามมาตรา 44 ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือควบคุมและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ลักษณะพ้ืนที่ที่เข้าข่ายตาม มาตรา 45 

และมาตรา 44 (3) 20  ให้กฎกระทรวงก าหนดประเภทและขนาดของโครงการก่อสร้างทั้งของ
ภาครัฐและเอกชนที่จะก่อสร้างในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จะต้องเสนอ “รายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม” ด้วย ดังนั้น หากจะประกอบธุรกิจโรงแรมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่บัญญัติไว้ในส่วนที่ 4 การท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้บัญญัติ
ความหมายของ “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า กระบวนการศึกษาและ
ประเมินผลที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะ
อนุญาตให้มีการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ผล
การศึกษา เรียกว่า รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรา 46) 

ทั้งนี้ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดให้โครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการใดของรัฐ
หรือที่รัฐจะอนุญาตให้ด าเนินการ เป็นโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญของ
ประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงซึ่งผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

                                           
20 มาตรา 44 ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 43 ให้ก าหนดมาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ไว้ใน
กฎกระทรวงด้วย  

(3) ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่จะท าการก่อสร้างหรือ
ด าเนินการในพื้นที่นั้น ให้มีหน้าที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้
เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด โดยให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพ่ือพิจารณาทบทวนประกาศทุกรอบระยะเวลาห้า
ปี (มาตรา 48 วรรค 4)21 

ผู้ประกอบการจะต้องจัดท า และเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่
เพ่ือขออนุญาตก่อนเริ่มการก่อสร้าง (มาตรา 50)22 

อนึ่ง การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นไปตามที่ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่ง
ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก าหนด ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้เมื่อวันที ่5 มกราคม 2562 

2.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ 
กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561)   

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561  ข้อ 3 
“ให้โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาต ตามขนาดที่ก าหนดไว้ในเอกสาร
ท้ายประกาศ 3 และ 4 เป็นโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการซึ่งผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้อง
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม”  

ทั้งนีต้ามเอกสารท้ายประกาศ 4 ก าหนดให้โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงแรม ที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

                                           
21 มาตรา 48 วรรค 3 ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อ
พิจารณาทบทวนประกาศตามวรรคหนึ่งทุกรอบระยะเวลาหา้ปี หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นจะด าเนินการให้เร็วกวา่นั้นก็ได้ 
22 มาตรา 50 ในกรณีที่โครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 48 เป็น
โครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการที่จะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายกอ่นเร่ิมการก่อสร้างหรือด าเนินการ ให้ผู้ด าเนินการหรือผู้ขอ
อนุญาตเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซ่ึงมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายนั้น และต่อส านกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าทีแ่ทน ใน
การเสนอรายงานดังกล่าวอาจจัดท าเป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีก าหนดตาม
มาตรา 48 วรรคสอง ก็ได ้



39 

อนึ่งในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องประกอบด้วยสาระส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 

1) รายงานฉบับหลัก ซึ่งประกอบด้วย บทน า (วัตถุประสงค์ เหตุผลความจ าเป็น ขอบเขต
การศึกษา และวิธีการศึกษา) รายละเอียดของโครงการ สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2) ส่วนประกอบท้ายรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รายการอ้างอิง  เช่น 
รายงานการเก็บตัวอย่าง รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม รูปภาพ 
และผังหรือแบบที่ใช้ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

3) ส าหรับกรณีโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของ
รัฐด าเนินการร่วมกับเอกชน ให้ผู้ด าเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของ
โครงการกิจการ จัดท ารายงานฉบับย่อ ที่ประกอบด้วย บทน า รายละเอียดโครงการ 
ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

แต่ทว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
บังคับใช้ในบางพ้ืนที่เท่านั้น ดังนั้นผู้ประสงค์จะสร้างโรงแรมจ าเป็นต้องตรวจพ้ืนที่ก่อสร้างโรงแรมว่า
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 
ทั้งนี้ ตัวอย่างพ้ืนที่ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแล้ว เช่น จังหวัดภูเก็ต อ าเภอบางละมุง และ
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อ าเภออ่าวลึก อ าเภอเมืองกระบี่ อ าเภอเหนือคลอง อ าเภอคลองท่อม และ
อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นต้น ในครั้งนี้คณะผู้วิจัยฯ เลือกศึกษากรณีพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดชลบุรี เพ่ือเปรียบเทียบว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

กรณีจังหวัดภูเก็ตได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขต
พ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ 16 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ก าหนดให้พ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตเป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม 
เขตควบคุมอาคาร และเขตควบคุมมลพิษในจังหวัดภูเก็ต เป็นเขตพ้ืนที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม (ข้อ 3)23 โดยแบ่งเป็น 9 บริเวณ (ข้อ 4)24 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
หรือด าเนินโครงการหรือประกอบกิจการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมให้จัดท าและเสนอรายงาน

                                           
23 ข้อ 3 ให้พื้นที่ที่ได้มีการก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตควบคุมอาคาร และเขตควบคุมมลพิษในจังหวัดภูเก็ต เป็นเขต
พื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
24 ข้อ 4 ให้จ าแนกพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามข้อ 3 เป็น 9 บริเวณตามแผนที่ท้ายประกาศหมายเลข ½ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้… 
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติที่
ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ข้อ 15)25 

ทั้งนี้โรงแรมที่อยู่ในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงฯ ในจังหวัดภูเก็ต
ก าหนดให้โรงแรมมีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 30 ห้องถึง 79 ห้อง หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยของทุกอาคารดังกล่าว
รวมกันตั้งแต่ 1,500 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 4,000 ตารางเมตร รวมถึงกิจการที่น าบ้านพักอาศัยที่มี
จ านวนตั้งแต่ 30 ห้องขึ้นไป หรือห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว ที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 30 ห้องขึ้น
ไป ที่อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อกันไปให้บริการเป็นสถานที่พักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงแรม จะต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

โรงแรมที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมในจังหวัดภู เก็ต คือ  
ก) โครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ข) โรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตาม
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่เกิน 50 เมตร หรืออยู่ห่างจากแนวชายเกาะ
ไม่เกิน 50 เมตร กรณีที่เกาะนั้นไม่มีชายฝั่งทะเล รวมถึงกิจการที่น าบ้านพักอาศัยที่มีจ านวนตั้งแต่ 80
หลังขึ้นไป หรือห้องแถว ตึกแถวหรือบ้านแถว ที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป ที่อยู่ในที่ดิน
แปลงเดียวกันหรือติดต่อกันไปให้บริการเป็นสถานที่พักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

สรุปได้ว่าผู้ประสงค์จะก่อสร้างโรงแรมหรือบ้านพักในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในภูเก็ต หากมี
จ านวนห้องพัก 30-79 ห้อง หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยของทุกอาคารรวมกัน 1,500 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 
4,000 ตารางเมตร ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หากมีจ านวนห้องพัก
เกิน 80 ห้อง โรงแรมที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเล หรืออยู่ห่างจากแนวชายเกาะไม่เกิน 50 เมตร ต้อง
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ขณะที่จังหวัดชลบุรีมีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขต
พ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

                                           
25 ข้อ 15 ในพื้นที่ตามข้อ 4 นอกจากต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้แล้วก่อนการก่อสรา้ง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการ
ใช้อาคาร หรือด าเนินโครงการหรอืประกอบกจิการ ให้จัดท าและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้วแตก่รณีต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ วธิีการ และ
ระเบียบปฏบิัติที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 

(1)  การจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
     (ก) โรงงานประกอบกิจการเกีย่วกบัการผลิต และหรอืจ าหน่ายไอน้ า 
     (ข) โรงแรมตามกฎหมายวา่ด้วยโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตาม

กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ที่มีจ านวนหอ้งพักตั้งแต่ 30 ห้อง ถึง 79 ห้อง หรือมพีื้นที่ใช้สอยของทุกอาคารดังกล่าวรวมกนัตั้งแต่ 1,500 
ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 4,000 ตารางเมตร 

     (ค) …. (ญ) 
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พ.ศ. 2553 ใช้บังคับ 31 กรกฎาคม 2553 ถึง 30 กรกฎาคม 2558 และได้มีการขยายระยะเวลาจนถึง 
30 ก.ค. 2563 ได้ก าหนดพ้ืนที่เป็นเขตควบคุมมลพิษ เขตผังเมืองรวม และเขตอนุรักษ์ของจังหวัดชลบุรี 
เป็นเขตพ้ืนที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยโรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงแรม หรืออาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่อยู่ห่างจากแนว
ชายฝั่งทะเลเกินกว่า 50 เมตร ซึ่งมีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 10 ห้อง ถึง 79 ห้อง หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยของทุก
อาคารดังกล่าวรวมกันตั้งแต่ 500 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 4,000 ตารางเมตร และกิจการที่น าบ้านพัก
อาศัยที่มีจ านวนตั้งแต่ 10 หลัง ถึง 79 หลัง หรือห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว ที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 
10 ห้องถึง 79 ห้อง ที่อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อกัน ไปให้บริการเป็นสถานที่พักในลักษณะ
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ให้จัดท าและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส่วนโรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่ งทะเลเกินกว่า 50 เมตร ซึ่งมีจ านวน
ห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยของทุกอาคารดังกล่าวรวมกันตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตร
ขึ้นไป และโรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรืออาคารอยู่อาศัยรวมตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่เกิน 50 เมตร และกิจการที่น า
บ้านพักอาศัยที่มีจ านวนตั้งแต่ 80 ห้อง หรือห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถวที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 80 
ห้อง ที่อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อกัน ไปให้บริการเป็นสถานที่พักในลักษณะโรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม ให้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

อย่างไรก็ดี ตามข้อก าหนดของการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบในแต่ละพ้ืนที่ข้างต้น 
จะเห็นได้ว่าการก ากับดูแลในเขตพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตได้รับการลดหย่อนให้โรงแรมหรือบ้านพักที่มีจ านวน
ห้องพักตั้งแต่ 30 ห้อง ถึง 79 ห้อง หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยของทุกอาคารดังกล่าวรวมกันตั้งแต่ 1,500 ตาราง
เมตร แต่ไม่ถึง 4,000 ตารางเมตร ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
ในขณะที่พ้ืนที่อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จ านวนห้องพักจ านวน 10 ห้อง ถึง 79 
ห้อง หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยของทุกอาคารดังกล่าวรวมกันตั้งแต่ 500 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 4 ,000 ตาราง
เมตร ให้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการผ่อนปรนข้อก าหนดเช่นที่จังหวัดภูเก็ตได้รับนี้จะท าให้
ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถด าเนินการได้ง่ายและลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น ในขณะที่หลาย
จังหวัดที่ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมก็ก าลังพิจารณาผ่อนปรนข้อก าหนดนี้ให้มีลักษณะ
เดียวกันกับจังหวัดภูเก็ตเพราะจะท าให้ผู้ประกอบการที่มีห้องพักจ านวน 10-29 ห้องในพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยไม่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ซึ่งในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นมีค่าใช้จ่ายสูง
ประมาณ 500,000-600,0000 บาท และใช้เวลาด าเนินการ 3-5 เดือน 
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ตารางท่ี 2.5 เงื่อนไขการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตและชลบุรี 

รายงาน จังหวัดภูเก็ต อ าเภอบางละมุง  
และอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี

รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

- 30 ห้อง ถึง 79 ห้อง 
- พื้นที่ใช้สอยของทุกอาคาร

ดังกล่าวรวมกันตั้งแต่ 1,500 
ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 4,000 
ตารางเมตร 

- 10 ห้องถึง 79 ห้อง  
- พื้นที่ใช้สอยของทุกอาคารดังกล่าว

รวมกันตั้งแต่ 500 ตารางเมตร แต่
ไม่ถึง 4,000 ตารางเมตร 

รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- เกิน 80 ห้อง  
- อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเล 

หรืออยู่ห่างจากแนวชายเกาะ
ไม่เกิน 50 เมตร 

- เกิน 80 ห้อง  
- อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเล หรือ

อยู่ห่างจากแนวชายเกาะไม่เกิน 
50 เมตร 

- พื้นที่ใช้สอยของทุกอาคารดังกล่าว
รวมกันตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตร
ขึ้นไป 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย (24 กันยายน 2562) 

อนึ่ง การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมมีข้ันตอนดังนี้ 

1) ผู้ประกอบการต้องทราบว่าโรงแรมจะต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 

2) ผู้ประกอบการว่าจ้างที่ปรึกษาท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลผู้มีสิทธิท ารายงานฯ 
3) เจ้าของโครงการส่งรายงานให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย สผ. และคณะกรรมการผู้ช านาญการจะใช้เวลาในการพิจารณา
รายงานฯ ตามข้ันตอนที่ก าหนดไม่เกิน 75 วัน แต่หากคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ
ให้แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ปรึกษาจะต้องใช้เวลาในการปรับแก้ และจัดส่งให้ สผ. และ
คณะกรรมการฯ พิจารณา ซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน 30 วัน 

4) ผู้ประกอบการยื่นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตก่อสร้างโรงแรม ณ 
ส านักงานเขตในกรุงเทพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3. การขออนุญาตก่อสร้างโรงแรม 

อนึ่ง ในขั้นตอนของการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพ่ือประกอบกิจการสถานที่พักท่ีเป็นโรงแรม 
ผู้ประกอบการจะต้องด าเนินการตามข้อก าหนดของ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

3.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดประเภท ลักษณะ แบบ 
รูปแบบ สัดส่วน ขนาด พื้นที่ และที่ตั้งของอาคาร ความปลอดภัยของโครงสร้างอาคาร นอกจากนี้แล้ว 
กฎหมายได้ก าหนดให้อาคารโรงแรมเป็นอาคารควบคุมและต้องได้รับอนุญาตใช้อาคารจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก่อนด าเนินการ เนื่องจากโรงแรมถือเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้งาน ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โรงแรมต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดเรื่องต่างๆ เช่น  

(1) การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารโดยก าหนดว่า
ผู้ที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น (มาตรา 32) 

(2) การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้มีการตรวจสอบงานออกแบบและค านวณ
ส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร (มาตรา 21 ทวิ)  

(3) การรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อย
กว่าความสูงของอาคาร อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่า2 เมตร
ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น (มาตรา 22) 

นอกจากข้อก าหนดภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 ดังกล่าวแล้ว ยังมี
กฎกระทรวงที่เก่ียวข้องซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติอาคาร พ.ศ. 2522  

3.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. 2522 ก าหนดระบบความปลอดภัยในอาคารโรงแรมไว้ 3 เรื่องส าคัญ คือ 1) แบบและวิธีการ
เกี่ยวกับการติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัย  2) แบบและจ านวนของห้องน้ าและห้องส้วม  และ 
3) ระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ  
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ทั้งนี้ ข้อก าหนดเกี่ยวกับแบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ก าหนดว่า
โรงแรม26  

1) ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างใดอย่างหนึ่งตามชนิดและขนาดที่ก าหนด ตาม
ประเภทของวัสดุดับเพลิง แต่ละชั้นก าหนดให้มี 1 เครื่อง ต่อพ้ืนที่อาคารไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ทุก
ระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 1 เครื่อง ก าหนดให้การติดตั้งเครื่องดับเพลิงต้องติดตั้งให้
ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพ้ืนอาคารไม่เกิน 1.5 เมตร มองเห็นและสามารถอ่านค าแนะน า
การใช้ได้ น าออกมาใช้งานได้ง่าย และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา27  

2) ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ส าหรับอาคารที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน
เกิน 2,000 ตารางเมตร ทุกชั้น28  

3) ต้องมีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟ อาคารโรงแรมที่มีความสูงตั้งแต่  2 ชั้นขึ้นไป ใน
แต่ละชั้นต้องมีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟด้วยตัวอักษรที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร 
หรือสัญลักษณ์ที่อยู่ในต าแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน และมีแสงสว่างเพียงพอให้เห็นช่องทางหนีไฟได้
ขณะเกิดเพลิงไหม2้9  

                                           
26 กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 2 (2) อาคารที่ใช้เป็นที่ชุมนุม
ของประชาชน เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สถานกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า 
ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อาคารจอดรถ สถานขีนส่งมวลชน ทีจ่อดรถ ท่าจอดรถ ภัตตาคาร ส านกังาน สถานที่ท าการของ
ราชการ โรงงาน และอาคารพาณิชย ์เปน็ต้น 
27 กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 3 ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว 
และบ้านแฝด ที่มีความสูงไม่เกิน 2 ชั้น ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างใดอย่างหนึ่งตามชนิดและขนาดที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 1 
ท้ายกฎกระทรวงนี้ จ านวนคูหาละ 1 เครื่อง   
          อาคารอื่นนอกจากอาคารตามวรรคหนึ่ง ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างใดอย่างหนึ่งตามชนิดและขนาดที่ก าหนดไว้ใน
ตารางตามวรรคหนึ่ง ส าหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแต่ละชั้นไว้ 1 เครื่อง ตอ่พื้นที่อาคารไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ทุก
ระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 1 เครื่อง    
          การติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน  1.50 
เมตร ในที่มองเห็นสามารถอ่านค าแนะน าการใช้ได้ และสามารถน าไปใช้งานได้โดยสะดวก และต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา 
28 กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 5 อาคารอื่นนอกเหนือจาก
อาคารตามข้อ 3 วรรค หนึ่ง ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้นด้วย 
29 กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 7 อาคารตามข้อ 2 (2) และ (3) 
ที่มีความสูงตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป และอาคารตามข้อ 2 (4) ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ในแต่ละชั้นต้องมี
ป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟด้วยตัวอักษรขนาดที่มีความสูงไม่น้อยกวา่ 10 เซนติเมตร หรือสัญลักษณ์ที่อยู่ในต าแหน่งที่จะมองเหน็
ได้ชัดเจนตลอดเวลา และต้องมีแสงสว่างจากระบบไฟฟ้าฉุกเฉินเพียงพอที่จะมองเห็นช่องทางหนีไฟได้ชัดเจนขณะเพลิงไหม้ 
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ขณะที่ข้อก าหนดเกี่ยวกับแบบและจ านวนห้องน้ าและห้องส้วม ก าหนดว่าโรงแรมและบ้านพัก
ชั่วคราว ใน 1 ห้องจะต้องมีห้องน้ า 1 ห้อง ห้องส้วม 1 ห้อง และอ่างล้างมือ 1 อ่าง30 

ส าหรับระบบการจัดแสงสว่าง ก าหนดว่าส่วนต่างๆ ของอาคารโรงแรมต้องมีความเข้มของแสง
สว่างไม่น้อยกว่าความเข้มที่ก าหนดไว้31 กล่าวคือ ห้องพักในโรงแรมหรืออาคารอยู่อาศัยรวมต้องมี
หน่วยความเข้มของแสงสว่างเท่ากับ 100 ลักษ์ (LUX)32  

ขณะที่การจัดระบบการระบายอากาศ โรงแรมต้องจัดให้มีระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ 
ห้องในอาคารทุกชนิดทุกประเภทต้องมีประตู หน้าต่าง หรือช่องระบายอากาศ33 หากไม่สามารถจัดให้มี
ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติได้ต้องให้มีการระบายอากาศโดยวิธีกลที่ใช้กลอุปกรณ์ขับเคลื่อน
อากาศ34 โดยต้องจัดให้มีการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 7 เท่าของปริมาตรของห้องใน 1 ชั่วโมง35 และ
ต าแหน่งของช่องน าอากาศภายนอกเข้าจะต้องจัดให้มีความเหมาะสม โดยต้องห่างจากที่เกิดอากาศเสีย
และช่องระบายอากาศทิ้งไม่น้อยกว่า 5 เมตร และสูงจากพ้ืนดินไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร36 หรือถ้ามีการ

                                           
30 กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตารางที่ 2 ท้ายกฎกระทรวง จ านวน
ห้องน้ าและห้องส้วมของอาคาร (4) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและบ้านเช่าพักชั่วคราว เกณฑ์ก าหนดต่อห้องพัก 1 ห้องพัก ห้อง
ถ่ายอุจจาระ 1 ห้อง ห้องน้ า 1 ห้อง อ่างล้างมือ 1 อ่าง 
31 กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 11 ส่วนต่างๆ ของอาคารต้องมี
ความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่าความเข้มที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 3 ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
32 กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตารางที่ 3 ท้ายกฎกระทรวง ความ
เข้มของแสงสว่าง ห้องพักในโรงแรมหรืออาคารอยู่อาศัยรวม 100 หน่วยความเข้มของแสงสว่าง ลักษ์ (LUX) 
33 กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 13 ในกรณีที่จัดให้การระบาย
อากาศโดยวิธีธรรมชาติ ห้องในอาคารทุกชนิดทุกประเภทต้องมีประตู หน้าต่างหรือช่องระบายอากาศด้านติดกับอากาศภายนอกเป็นพืน้ที่
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพื้นที่ของห้องนั้น ทั้งนี้ ไม่นับรวมพื้นที่ของประตู หน้าต่าง และช่องระบายอากาศที่ติดต่อกับห้องอื่นหรือ
ช่องทางเดินภายในอาคาร 
34 กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 14 ในกรณีที่ไม่อาจจัดให้มีการ
ระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติตามข้อ 13 ได้ ให้จัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีกลซ่ึงใช้กลอุปกรณ์ขับเคลื่อนอากาศ กลอุปกรณ์นี้ต้อง
ท างานตลอดเวลาระหว่างที่ใช้สอยพื้นที่นั้น และการระบายอากาศต้องมีการน าอากาศภายนอกเข้ามาในพื้นที่ไม่น้อยกวา่อัตราที่ก าหนดไว้
ในตารางที่ 4 ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
35 กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตารางที่ 4 ท้ายกฎกระทรวง ห้องพัก
โรงแรมหรืออาคารชุด อัตราการระบายอากาศ ไม่น้อยกว่า 7 เท่าของปริมาตรของห้องใน 1 ชั่วโมง 
36 กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 16 ต าแหน่งของช่องน าอากาศ
ภายนอกเข้าโดยวิธีกล ต้องห่างจากที่เกิดอากาศเสีย และช่องระบายอากาศทิ้งไม่น้อยกว่า 5 เมตร และสูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 1.50 
เมตร การน าอากาศภายนอกเข้าและการระบายอากาศทิ้งโดยวิธีกล ต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัย
ใกล้เคียง 
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ระบายอากาศด้วยระบบปรับอากาศต้องมีการน าอากาศภายนอกเข้ามาในพ้ืนที่ปรับอากาศหรือดูด
อากาศจากภายในพื้นที่ออก37ไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อตารางเมตร38 

นอกจากนี้โรงแรมต้องจัดให้มีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าส ารองส าหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น 
แบตเตอรี่ หรือเครื่องก าเนิดไฟฟ้า เป็นต้น39  

3.3 กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 
2559 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

เนื่องจากอาคารที่ ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามนิยามของโรงแรมที่ ก าหนดไว้ ใน  
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ต้องมีโครงสร้างและรูปแบบของอาคารตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงหลายฉบับที่ออกตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็น
ข้อก าหนดส าหรับอาคารที่สร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นโรงแรมโดยเฉพาะ ท าให้การน าอาคารประเภทอ่ืนมา
ให้บริการที่พักแบบโรงแรมไม่สามารถด าเนินการได้ เพราะมาตรฐานของโครงสร้างไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนด จึงได้มีการก าหนดกฎกระทรวงฉบับนี้ขึ้นมาเพ่ือให้สามารถน าอาคารประเภทอ่ืนๆ มาใช้ใน
การให้บริการที่พักได้อย่างถูกกฎหมาย  

ทั้งนี้ การปรับปรุงมาตรฐานของอาคารให้เอ้ือต่อการน าอาคารเก่าหรืออาคารประเภทอ่ืนมาใช้
เป็นโรงแรมได้ จึงได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดลักษณะประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม  
พ.ศ. 2559 ฉบับนี้มาใช้บังคับกับอาคารที่มีอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ หากแต่อนุญาตให้เป็น

                                           
37 กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 15 ในกรณีที่จัดให้มีการระบาย
อากาศด้วยระบบการปรับภาวะอากาศต้องมีการน าอากาศภายนอกเข้ามาในพื้นที่ปรับภาวะอากาศหรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับ
ภาวะอากาศออกไปไม่น้อยกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 5 ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
38 กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตารางที่ 5 อัตราการระบายอากาศ
ในกรณีที่มีระบบการปรับภาวะอากาศ ห้องพักในโรงแรมหรืออาคารชุด 2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร 
39 กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 17 โรงงาน โรงแรม โรงมหรสพ 
ห้องประชุม สถานกีฬาในร่ม สถานพยาบาล สถานีขนส่งมวลชน ส านักงาน ห้างสรรพสินค้า หรือตลาด ต้องจัดให้มีระบบจ่ายพลังงาน
ไฟฟ้าส ารองกรณีฉุกเฉิน เช่น แบตเตอรี่ หรือเครื่องก าเนิดไฟฟ้า เป็นต้น แยกเป็นอิสระจากระบบที่ใช้อยู่ตามปกติ และสามารถท างานได้
โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าปกติหยุดท างาน 
 แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าส ารองส าหรับกรณีฉุกเฉินตามวรรคหนึ่ง ต้องสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้เพียงพอตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้  

(1) จ่ายพลังงานไฟฟ้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ส าหรับเครื่องหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน ทางเดิน ห้องโถง บันได 
บันไดหนีไฟ และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ 

(2) จ่ายพลังงานไฟฟ้าตลอดเวลาที่ใช้งานส าหรับห้องไอ.ซี.ยู ห้องซี.ซี.ยู ห้องช่วยชีวิตฉุกเฉิน ระบบสื่อสาร และเครื่องสูบน้ า
ดับเพลิง เพื่อความปลอดภัยสาธารณะและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ
อนามัยเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
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โรงแรมประเภทที่ 1 และ 2 เท่านั้น ซึ่งสามารถให้บริการได้เฉพาะห้องพัก และโรงแรมที่ให้บริการ
ห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานที่ส าหรับบริการอาหารหรือสถานที่ส าหรับประกอบอาหาร40  

ต่อมาได้มีการแก้ไขกฎกระทรวงนี้ ซึ่งก็คือ กฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้
ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มีสาระส าคัญดังนี้ อาคารที่จะดัดแปลงหรืออาคารที่จะ
เปลี่ยนการใช้มาประกอบธุรกิจโรงแรม ต้องได้รับใบรับรองการดัดแปลงอาคารหรือใบอนุญาตเปลี่ยน 
การใช้อาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรม ภายใน  5 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ41 โดยมี
รายละเอียด เช่น อาคารที่จะดัดแปลงหรืออาคารที่จะเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้มาประกอบธุรกิจ
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม จะต้องจัดให้มีที่ว่างของอาคารไม่น้อยกว่า 10 ใน  100 ส่วนของ
พ้ืนที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มีขนาดมากที่สุดของอาคาร42 และมีลักษณะอ่ืนๆ ดังสรุปไว้ในตารางที่ 2.6 

ตารางท่ี 2.6 ลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม 

ประเภทของอาคาร 
ช่องทางเดิน
ในอาคาร 

บันได ระบบป้องกันเพลิง 

อาคารไม่เกิน 2 ช้ัน 
จ านวนห้องไม่เกิน 10 ห้อง 

กว้างไม่น้อย
กว่า 1 ม. 

กว้างไม่น้อย
กว่า 0.9 ม. 

ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ช้ันละ 1 เครื่อง 

อาคารที่มีห้องพักในช้ัน
เดียวกันไม่เกิน 20 ห้อง 

กว้างไม่น้อย
กว่า 1.2 ม. 

- - 

อาคารที่มีห้องพักในช้ัน
เดียวกันเกิน 20 ห้อง 

กว้างไม่น้อย
กว่า 1.5 ม. 

- - 

อาคาร 3 ช้ัน - - ติดตั้งระบบสญัญาณเตือนเพลิงไหม้ - ติดตั้ง
ระบบไฟส่องสว่างส ารอง และมีปา้ยบอกทางหนี
ไฟท้ังด้านในและดา้นนอกของประตู 

                                           
40 กฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 ข้อ 3 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่
ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและจะเปลี่ยนการใช้อาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ดังต่อไปนี้ 

(1) โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก 
(2) โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานที่ส าหรับบริการอาหารหรือสถานที่ส าหรับประกอบอาหาร 

41 กฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 4 อาคารที่จะดัดแปลงหรือ
อาคารที่จะเปลี่ยนการใช้มาประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎกระทรวงนี้ต้องได้รับใบรับรองการดัดแปลงอาคารหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้
อาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรมแล้วแต่กรณี ภายในห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 
42 กฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 5 อาคารที่จะเปลี่ยนการใช้มา
ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมให้มีที่ว่างของอาคารไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของ
อาคาร 
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ประเภทของอาคาร 
ช่องทางเดิน
ในอาคาร 

บันได ระบบป้องกันเพลิง 

ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 1 เครื่อง ต่อพื้นที่
อาคารไม่เกิน 200 ตรม. ทุกระยะไม่เกิน 30 ม. 

อาคารตั้งแต่ 4 ช้ันข้ึนไป - - มีบันไดหนไีฟท าด้วยวสัดุทนไฟไมน่้อยกว่า 30 
นาที 
บันไดมีความลาดชันน้อยกว่า 60 องศา 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจยั (เมษายน 2562) 

3.4 ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

อาศัยอ านาจตามมาตรา 10 ของ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งอนุญาตให้
ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับมาตรฐานอาคาร นอกเหนือจากที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงได้ ทั้งนี้ ข้อบัญญัติท้องถิ่นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารและอนุมัติจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก่อน อย่างไรก็ดี ข้อก าหนดต่างๆ ภายใต้
ข้อบัญญัติท้องถิ่นจะต้องไม่ขัดแย้งกับข้อก าหนดในกฎกระทรวง ยกเว้นจะมีความจ าเป็นหรือมีเหตุผล
พิเศษเฉพาะถิ่น ฉะนั้น โดยทั่วไปข้อบัญญัติในแต่ละท้องถิ่นจะมีหลักการที่สอดคล้องกับกฎกระทรวง 
แต่จะแตกต่างกันในรายละเอียดของข้อก าหนด  

ตัวอย่างเช่น ข้อก าหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544  

(1) โรงแรมต้องมีท่ีจอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออก43 

(2) โรงแรมที่มีห้องพักไม่เกิน 100 ห้อง ให้มีที่จอดรถไม่ต่ ากว่า 10 คัน ส าหรับห้องพัก  

30 ห้องแรก ส่วนห้องที่เกินให้มีที่จอดรถ 1 คัน ต่อจ านวนห้องพัก 5 ห้อง44 

(3) ห้องพักในโรงแรมทุกห้องต้องมีห้องส้วม ห้องอาบน้ า และอ่างล้างมือ45 

                                           
43 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ข้อ 83 อาคารตามประเภทดังต่อไปนี้ ต้องมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และ
ทางเข้าออกของรถ คือ (2) โรงแรม 
44 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ข้อ 84 (2) โรงแรมที่มีห้องพักไม่เกิน 100 ห้อง ให้มีที่จอดรถไม่ต่ ากว่า 10 
คัน ส าหรับห้องพัก 30 ห้องแรก ส่วนที่เกิน 30 ห้องให้มีที่จอดรถ 1 คัน ต่อจ านวนห้องพัก 5 ห้อง 
45 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ข้อ 60 อาคารซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้แต่ละหลังต้องมีห้อง
อาบน้ าและห้องส้วมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในตาราง ข้อ 4. โรงแรมต่อ 1 ห้องพัก ต้องมีห้องส้วม ห้องอาบน้ า และอ่างล้างมือ 
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(4) โรงแรมต้องมีบันไดหนีไฟที่ท าด้วยวัสดุทนความร้อน ที่มีความกว้างระหว่าง 90  ถึง 

150 ซม.46 

(5) โครงสร้างอาคารของโรงแรมต้องเป็นคอนกรีต และมีคานที่มีลักษณะตามท่ีก าหนด47 

ขณะที่ตัวอย่างข้อบัญญัติส่วนท้องถิ่นในต่างจังหวัด เช่น ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล

ล าใหม่ (จังหวัดยะลา) เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2557 ก าหนดเรื่องระยะดิ่งของห้องพักโรงแรมว่า

จะต้องมีระยะดิ่งไม่น้อยกว่า 2.60 เมตร48 เป็นต้น 

ในการขออนุญาตก่อสร้างโรงแรม ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติอาคาร 
พ.ศ. 2522 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างอาคาร หรือดัดแปลงอาคารเดิมท า
เป็นโรงแรม ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมเอกสารหลักฐานต่อฝ่ายโยธา 
ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร หรือเทศบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือเมืองพัทยาที่
สถานที่ก่อสร้างนั้นตั้งอยู่ ทั้งนี้เงื่อนไขและขั้นตอนการก่อสร้างโรงแรมจะแตกต่างไปตามประเภทของ
อาคาร กล่าวคือ  

 กรณีอาคารใหม่  
1) ผู้ประกอบการยื่นเอกสารขออนุญาตพร้อมแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานที่ส านักงานเขต 
2) เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจเอกสาร และอาจด าเนินการตรวจสอบสถานที่ว่าการ

ก่อสร้างเป็นไปตามแบบที่ยื่นหรือไม่ 
3) เจ้าหน้าที่แจ้งให้มารับใบอนุญาต 
4) เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามในใบอนุญาต 
5) ผู้ประกอบการช าระเงินและรับใบอนุญาต (อ.1) 
6) ผู้ประกอบการด าเนินการก่อสร้าง 

ผู้ประกอบการจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท ตามที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม 
อาคาร พ.ศ. 2522 ทั้งนี้การก่อสร้างในเขตที่ประกาศใช้กฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือ
กฎหมายผังเมือง บ้านหรืออาคารที่จะปลูกสร้าง ต้องได้รับอนุญาตแบบแปลนก่อนและจะสร้างเกินกว่า
แบบที่ได้รับอนุญาตไม่ได้ 

                                           
46 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ข้อ 41 บันไดหนีไฟต้องท าด้วยวัสดุทนไฟและถาวร มีความกว้างไม่น้อย
กว่า 90 เซนติเมตร และไม่เกิน 150 เซนติเมตร 
47 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ข้อ 111 โครงสร้างหลักของอาคาร ดังต่อไปนี้ (1) อาคารส าหรับใช้เป็น
คลังสินค้า โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล ให้ก่อสร้างด้วยวัสดุทนไฟที่มีลักษณะและคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
48 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ (จังหวัดยะลา) เร่ือง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2557 ข้อ 26 ห้องหรือส่วนของอาคารที่ใช้ในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ ต้องมีระยะดิ่งไม่น้อยกว่าตามที่ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 1. ห้องพักโรงแรม ระยะดิ่งไม่น้อยกว่า 2.60 เมตร 
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รูปที่ 2.5 ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างโรงแรม 

 
หมายเหตุ : เจ้าพนกังานท้องถิ่นลงนามอนุญาต ภายใน 45 วันนับตั้งแตว่ันที่ยื่น (เฉพาะกรณีที่ไม่มีการแก้แบบและช าระเงินค่าธรรมเนียม 
หลังจากนั้นสามารถก่อสร้างได้ทันที) 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ธุรกจิโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็ก 2560 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
https://www2.opdc.go.th/psic/spaw2/uploads/files/mannualforbusiness18761_18.pdf  

 

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ประกอบการต้องด าเนินการขอเปิดใช้อาคารที่งานโยธา ส านักงานเขต
ในกรุงเทพมหานคร เทศบาลท้องถ่ิน หรือเมืองพัทยาที่อาคารนั้นตั้งอยู่ (รูปที่ 2.6) โดยมีขัน้ตอนดังนี ้

1) ผู้ประกอบการยื่นค าขอใบรับรองก่อสร้าง 
2) เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบว่าการก่อสร้างด าเนินการไปตามที่ได้รับอนุญาต 
3) เจ้าหน้าที่แจ้งให้มารับใบอนุญาต 
4) ผู้ประกอบการช าระเงินและรับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.6) 
5) ผู้ประกอบการท าการเปิดใช้อาคาร 

  

ยื่นเอกสารขออนุญาตพรอ้มแจ้ง
ชื่อผู้ควบคุมงานที่ส านักงานเขต 

เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจ
เอกสาร และอาจด าเนินการ
ตรวจสถานที่วา่การก่อสร้าง
เป็นไปตามแบบที่ยื่นหรอืไม่ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ลงนามในใบอนุญาต 

ส านักงานเขตที่สถานที่
ก่อสร้างตั้งอยู ่

เจ้าหน้าที่แจ้งให้มารับ
ใบอนุญาต 

ผู้ประกอบการช าระเงิน
และรับใบอนุญาต 

ด าเนินการก่อสร้าง 
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รูปที ่2.6 ขั้นตอนการขอเปิดใช้อาคาร 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ธุรกจิโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็ก 2560 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
https://www2.opdc.go.th/psic/spaw2/uploads/files/mannualforbusiness18761_18.pdf 

 

 กรณีแจ้งดัดแปลงอาคารเป็นโรงแรม  

ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบ
ธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจ
โรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดให้อาคารที่มีอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและต้องการ
จะเปลี่ยนการใช้อาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ซึ่งโรงแรมที่เข้าข่ายต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ คือ โรงแรมประเภท 1 (โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะที่พัก) และโรงแรม
ประเภท 2 (โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาคาร หรือสถานที่ส าหรับบริการอาหารหรือสถานที่
ส าหรับประกอบอาหาร) ต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรม
ให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตภายในห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ซึ่งก็คือภายในปี พ.ศ. 
2564 ข้อก าหนดลักษณะอาคารที่เปลี่ยนมาประกอบธุรกิจโรงแรมดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในกฎกระทรวง
ก าหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.  2559 และกฎกระทรวงก าหนด
ลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

การแจ้งดัดแปลงอาคารเป็นโรงแรม (รูปที่ 2.7) มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะดัดแปลงอาคารจะต้องยื่นค าขอดัดแปลงอาคารพร้อมเอกสาร  
2) เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต 

เมื่อก่อสร้างเสร็จสิ้น ยื่นค าขอ
ใบรับรองก่อสร้างที่ส านักงานเขต 

เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ตรวจสอบวา่การก่อสร้าง
ด าเนินการไปตามที่ได้รับ

ใบอนุญาต 

ผู้ประกอบการช าระเงินและรับ
ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.6) 

ส านักงานเขตที่สถานที่
ก่อสร้างตั้งอยู ่

เจ้าหน้าที่แจ้งให้มารับ
ใบอนุญาต 

เปิดใช้อาคาร 

https://www2.opdc.go.th/psic/spaw2/uploads/files/mannualforbusiness18761_18.pdf
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3) เจ้าพนักงานตรวจสอบสถานที่และตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วย
การผังเมือง ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง จัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขป ตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

4) เจ้าพนักงานพิจารณาแบบแปลนแและออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ดัดแปลงอาคาร (น.1) หรือมีหนังสือค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอใบอนุญาต
ทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่
อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาให้ขยายเวลา
ออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราว คราวละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลา
และเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา หรือตามที่ได้
ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 

เมื่อผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารแล้วจะต้องด าเนินการช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ฉบับละ 10 บาท 

รูปที ่2.7 การแจ้งดัดแปลงอาคารเป็นโรงแรม 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ธุรกจิโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็ก 2560 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
https://www2.opdc.go.th/psic/spaw2/uploads/files/mannualforbusiness18761_18.pdf 

 

2.2.2 การขอใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการโรงแรม  

หลังจากที่ผู้ประกอบการได้ด าเนินการเพ่ือขออนุญาตก่อสร้างที่พักประเภทโรงแรม เรียบร้อย
แล้ว ขั้นถัดไปจะเป็นการด าเนินงานเพ่ือขอใบอนุญาตเพ่ือเปิดให้บริการโรงแรม โดยจะต้องมีการขอ
ใบอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการโรงแรม ทั้งนี้ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เป็นกฎหมายที่ใช้ใน
การก ากับดูแลการออกใบอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการที่พักระยะสั้นซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ยังมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นกฎระเบียบที่ก าหนดให้

การยื่นค าขอ การตรวจสอบเอกสาร การตรวจสอบสถานที ่ การพิจารณา 

ยื่นความประสงค์
ดัดแปลงอาคาร 
พร้อมเอกสาร 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามกฎหมายว่าดว้ยการผังเมือง 
ตรวจสอบสถานทีก่่อสร้าง จัดท า
ผังบริเวณพื้นที่สังเขป ตรวจสอบ
กฎหมายอื่นที่เกีย่วข้อง 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) 
และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต
ดัดแปลงอาคาร (น.1) 

https://www2.opdc.go.th/psic/spaw2/uploads/files/mannualforbusiness18761_18.pdf
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โรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงจ าเป็นต้องมีการก า กับ
ดูแลด้วยเช่นกัน  

อนึ่งในขั้นตอนของการขอใบอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการโรงแรม ผู้ประกอบการจะต้อง
ด าเนินการเพื่อขอใบอนุญาตทั้งหมด มากถึง 7 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. การขออนุญาตเพื่อเปิดให้บริการโรงแรม 

2. การตั้งผู้จัดการโรงแรมและผู้จัดการโรงแรมแทน 

3. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

4. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

5. การขออนุญาตจ าหน่ายสุรา 

6. การขออนุญาตตั้งสถานบริการ 

7. การจดแจ้งสถานที่พักท่ีไม่เป็นโรงแรม 

ทั้งนี้กฎระเบียบที่เก่ียวข้องในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้ 

1. การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  

1.1 พระราชบัญญัตโิรงแรม พ.ศ. 2547  

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดและควบคุมมาตรฐานของ

โรงแรม ส่งเสริมการประกอบธุรกิจโรงแรม และส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขลักษณะ หรือ

ความปลอดภัยของโรงแรม ทั้งนี้ภายใต้ข้อบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวจะเป็นการก ากับดูแลตั้งแต่การ

ก าหนดประเภทของโรงแรม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ขนาด ลักษณะ สิ่งอ านวยความ

สะดวก รวมถึงมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรม ซึ่ง พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรมต้องขอใบอนุญาตจดทะเบียนโรงแรมกับกรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย49 นอกจากนี้แล้ว ภายใต้การก ากับดูแลของ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ได้

มีการออกกฎกระทรวงก าหนดประเภท หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกอบธุรกิจโรงแรมที่

ผู้ประกอบการจะต้องปฏบัติตามโดยมีรายละเอียดดังนี้  

                                           
49 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 15 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบธุรกิจโรงแรม เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 
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1.2 กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551  

กฎกระทรวงฉบับนี้มีสาระส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก มีการก าหนดประเภทอาคารที่ใช้

ส าหรับบริการเช่าที่พักชั่วคราวที่ไม่เข้านิยามของค าว่า “โรงแรม” ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมเพ่ือที่จะ

อ านวยความสะดวกแก่บริการ “โฮมสเตย์” ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย โดยนิยามของ “สถานที่พักที่

ไมเ่ป็นโรงแรม” คือ สถานที่ที่มีจ านวนห้องพักในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันไม่เกิน 4 ห้อง

และมีจ านวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 20 คน50 ซึ่งหมายความว่า สถานที่พักเหล่านี้ไม่ต้องขอ

ใบอนุญาตในการประกอบกิจการ และไม่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 

2547 ซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้เปิดกว้างให้ห้องพักส่วนบุคคลที่ปล่อยเช่าผ่าน platform เช่น AirBNB  

สาระส าคัญในส่วนที่สอง กฎกระทรวงฉบับนี้ได้ก าหนดประเภทของโรงแรมไว้ 4 ประเภท (ข้อ 

2) 51 พร้อมก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าหรับโรงแรมแต่ละประเภท (ข้อ 18) ตามรายละเอียดใน

ตารางที่ 2.7 ด้านล่าง และส่วนที่สาม กฎกระทรวงนี้ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานของ

อาคารเพ่ิมเติมจากมาตรฐานที่ก าหนดโดยกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ซึ่งจะแสดงรายละเอียด

ในหัวข้อต่อไป) เช่น ต้องมีห้องน้ าสาธารณะที่แยกชายหญิง (ข้อ 5)52 มีระบบรักษาความปลอดภัย 24 

                                           
50 กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ข้อ 1 ให้สถานที่พักที่มีจ านวนห้องพักในอาคาร
เดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันไม่เกินสี่ห้องและมีจ านวนผู้พักรวมกันทั้ งหมดไม่เกินยี่สิบคน ซ่ึงจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราว
ส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน อันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริมและได้แจ้งให้นายทะเบียน
ทราบตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนด ไม่เป็นโรงแรม (3) ของบทนิยามค าว่า “โรงแรม” ในมาตรา 4 
51 กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ข้อ 2 โรงแรมแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้  

(1) โรงแรมประเภท 1 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก  
(2) โรงแรมประเภท 2 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานที่ส าหรับบริการอาหารหรือ

สถานที่ส าหรับประกอบอาหาร  
(3) โรงแรมประเภท 3 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่ส าหรับบริการอาหารหรือสถานที่

ส าหรับประกอบอาหาร และสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือห้องประชุมสัมมนา  
(4) โรงแรมประเภท 4 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่ส าหรับบริการอาหารหรือสถานที่

ส าหรับประกอบอาหาร สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และห้องประชุมสัมมนา 
52 กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ข้อ 5 โรงแรมต้องจัดให้มีห้องน้ าและห้องส้วมใน
ส่วนที่ให้บริการสาธารณะ โดยจัดแยกส่วนส าหรับชายและหญิง และต้องรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
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ชั่วโมง (ข้อ 4 (4))53 และมีสถานที่จอดรถที่ติดกับที่พักที่สามารถมองเห็นรถได้ตลอดเวลา (ข้อ  8)54  

เป็นต้น 

ตารางท่ี 2.7 ประเภทของโรงแรม จ าแนกตามจ านวนห้อง ขนาดของห้อง และเงื่อนไขอ่ืนๆ 

ประเภทโรงแรม จ านวนห้อง ขนาดห้อง เง่ือนไขอื่นๆ 

1 

(บริการเฉพาะห้องพัก) 
ไม่เกิน 50 ห้อง 

8 ตร.ม. ไม่รวม
ห้องน้ าและระเบียง 

- 

2 

(บริการห้องพัก + ห้องอาหาร)  

ไม่จ ากดัจ านวนห้อง 

- 

3  
(บริการห้องพัก + ห้องอาหาร + สถาน

บริการ หรือ ห้องประชุมสัมมนา) 14 ตร.ม. ไมร่วม
ห้องน้ า และระเบียง 

กรณไีม่เกิน 80 
ห้อง 

ห้ามมสีถานบริการ 
4  

(บริการห้องพัก + ห้องอาหาร + สถาน
บริการ และ ห้องประชุมสัมมนา) 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจยั (เมษายน 2562) 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบกิจการที่พักระยะสั้นทั้งประเภทโรงแรมเป็นจ านวนมาก ยังไม่
สามารถขอใบอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการให้บริการที่พักระยะสั้นได้ เนื่องจากอาคารไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายก าหนดส่งผลให้อาคารที่พักประเภทโรงแรมเป็นจ านวนมากไม่สามารถขออนุญาต
ประกอบกิจการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

                                           
53 กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ข้อ 4 โรงแรมต้องจัดให้มีการบริการและสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้พักอย่างน้อยดังต่อไปนี้  

(1) สถานที่ลงทะเบียนผู้พัก  
(2) โทรศัพท์หรือระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกโรงแรมโดยจะจัดให้มีเฉพาะภายนอกห้องพักก็ได้ แต่ต้องมี

จ านวนเพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้พัก  
(3) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง  
(4) ระบบรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึงตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง 

54 กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ข้อ 8 สถานที่จอดรถของโรงแรมที่อยู่ติดห้องพัก
ต้องไม่มีลักษณะมิดชิดและต้องสามารถมองเห็นรถที่จอดอยู่ได้ตลอดเวลา 
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พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ห้ามการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต 
(มาตรา 15)55  มิฉะนั้นแล้วจะมีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ (มาตรา 59)56 

1.3 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและ
พัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและ
พัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้โรงแรมจ านวน 20,000 กว่าแห่งทั่วประเทศที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการได้
โดยถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากติดปัญหาการใช้ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตาม
กฏหมายว่าด้วยผังเมือง และติดปัญหายังไม่ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร ให้ด าเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 

สามารถสรุปแนวทางด าเนินการตามค าสั่ง คสช. ได้ดังนี้ 

1) ผู้ที่มีพ้ืนที่หรืออาคารที่ก าลังจะสร้างโรงแรม สามารถยื่นขอใบอนุญาตโรงแรมได้ก่อนวันที่ 
18 สิงหาคม 2564 พ้ืนที่และอาคารกลุ่มนี้ก่อนด าเนินการจะต้องตรวจสอบความถูกต้อง
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยผังเมือง กฏหมายว่าด้วย
อุทยานแห่งชาติฯ กฎหมายว่าด้วยโบราณสถานฯ เป็นต้น  

2) กรณีผู้ท าโรงแรมเฉพาะประเภท 1 และประเภท 2 มาก่อนวันที่ค าสั่งนี้มีผลบังคับใช้ แต่
ยังไม่ได้ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ประกอบการจะต้องยื่นเรื่องขอจดทะเบียน
และด าเนินการปรับปรุงระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 และติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 1 เครื่อง ต่อพ้ืนที่อาคารไม่เกิน 200 
ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 30 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 2 เครื่อง ก่อนวันที่ 9 กันยายน 
2562 

3) ผู้ประกอบการได้รับการยกเว้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยผังเมืองรวม ข้อบัญญัติท้องถิ่น
เกี่ยวกับบริเวณห้ามก่อสร้าง รื้อถอน หรือการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร แต่ไม่ได้รับการ
ยกเว้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่ใช้อาคารเก่า

                                           
55 มาตรา 15 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบธุรกิจโรงแรม เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบยีน 
    การขอใบอนุญาตและการออกใบอนญุาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
56 มาตรา 59 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 15 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปหีรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับ
อีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 
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มาดัดแปลงเป็นโรงแรมยังคงไม่สามารถจดทะเบียนได้เนื่องจากไม่สามารถปรับปรุง
ลักษณะของอาคารให้เป็นไปตามข้อก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้ 

1.4 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการยื่น
เอกสารหรือหลักฐานของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีอาคารที่มีลักษณะตามข้อ 2 
ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริม
และพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 

ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมซึ่งมีลักษณะอาคารตามข้อ 2 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 ต้องยื่นหนังสือต่อพนักงานท้องถิ่นว่ามีการฝ่าฝืนข้อใดตามข้อ 257 ของค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือไม่ พร้อมเอกสารหลักฐานเพ่ือแสดงว่าอาคารที่ประกอบการ
อยู่นั้นมีลักษณะตามข้อ 358 (โรงแรมประเภท 1 และ 2) แห่งกฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคาร
ประเทศอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นอาคารที่มีอยู่ก่อนวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 
2562 หลักฐานที่ใช้ยื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ 

 ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารหรือส าเนาใบรับรองการก่อสร้างหรือ
ดัดแปลงอาคาร 

 ส าเนาแสดงความเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานที่ท่ีอาคารนั้นตั้งอยู่ 

 หลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 หลักฐานการเสียภาษีห้องพักให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หลักฐานการเสียภาษีให้แก่สรรพากร 

                                           
57 ข้อ 2 เพือ่ประโยชน์ในการควบคุมไม่ให้มีการประกอบธุรกิจโรงแรมผิดไปจากที่ก าหนดไว้ในกฎหมายวา่ด้วยโรงแรม ให้ผู้ประกอบการ
ซ่ึงมีอาคารที่มีลักษณะตามข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกจิโรงแรม พ.ศ. 2559 ซ่ึงใช้อาคาร
ในการประกอบธุรกจิโรงแรมอยู่ในวันทีก่่อนวันที่ค าสั่งนี้มีผลใช้บังคับและอาคารนั้นมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อก าหนดตามกฎหมาย
กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบถึงการฝา่ฝืนและด าเนินการปรับปรุงระบบความปลอดภยัด้านอัคคีภัยให้
เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ฉบบัที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และติดต้ัง
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 1 เครื่อง ต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน 200 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 30 เมตร แต่ไม่น้อยกวา่ชั้นละ 2 เครื่อง 
ภายในเกา้สิบวันนับแต่วันที่ค าสั่งนี้มีผลบังคับใช้ พร้อมทั้งยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อประกอบการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วธิี 
และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด  

(1).. 
(5).. 

58 ข้อ 3 กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่ก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและจะเปลี่ยนการใช้อาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม ดังต่อไปนี ้
 (1) โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพกั 
 (2) โรงแรมที่ให้บริการห้องพกัและหอ้งอาหาร หรือสถานที่ส าหรับบริการอาหารหรือสถานที่ส าหรับประกอบอาหาร 
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 หลักฐานการได้รับอนุญาตให้ใช้ไฟฟ้า ประปา 

 หลักฐานการขอออกทะเบียนราษฏร์ 

 ส าเนาสัญญาซื้อขายที่ดิน อาคาร ที่จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน 

 หลักฐานการลงโฆษณาทางเว็บไซต์ต่างๆ หรือสัญญาจ้างโฆษณา 

 แบบแปลน แผนผังอาคารที่เคยได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างหรือดัดแปลง หรือ 

 เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนๆ ที่แสดงได้ว่าเป็นอาคารที่ มีลักษณะตามข้อ  3 แห่ง
กฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.  2559 
ซึ่งใช้อาคารประกอบธุรกิจโรงแรมอยู่ก่อนวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานแล้วจะด าเนินงานตามข้อ  359 (เจ้าพนักงานท า
การตรวจสอบการปรับปรุงอาคาร) และข้อ 460 (เจ้าพนักงานแจ้งผลการตรวจสอบต่อผู้ประกอบการ
ธุรกิจโรงแรม และนายทะเบียน) ของค าสั่งหัวหน้า คสช. ต่อไป 

คณะผู้ วิ จั ยฯ  เห็ นว่ าค าสั่ งหั วหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ  และประกา ศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นเอกสารฯ มีแนวทางในการให้
ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ด าเนินการได้ชัดเจนซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีส าหรับผู้ประกอบการโรงแรมได้
ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะได้รับการยกเว้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยผังเมือง จึงท า
โรงแรมประเภท 1 และ 2 ที่ติดปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยผังเมือง แต่อย่างไรก็ดีอาจท าให้โรงแรม
เข้าระบบได้เพียงบางส่วนเท่านั้น และยังมีโรงแรมอีกเป็นจ านวนมากที่ติดปัญหาเกี่ยวกับลักษณะ
อาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารซึ่งค าสั่ง คสช. ฉบับนี้ไม่ได้ให้การยกเว้น 
เนื่องจากคุณลักษณะอาคารมีความจ าเป็นที่โรงแรมจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องเพราะเกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยของผู้พักอาศัยและส่วนรวม  

                                           
59 ข้อ 3 เมื่อได้รับแจ้งตามข้อ 2 และมีเอกสารหรือหลักฐานอันเชื่อได้ว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมอยู่ในวันกอ่นวันที่ค าสั่งนี้มีผลใช้
บังคับ ให้เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นตรวจสอบการปรับปรุงอาคารให้เป็นตามทีก่ าหนดในข้อ 2 วรรคหนึ่ง ให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง 
 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบเหตุไมถู่กต้อง ให้แจ้งผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมด าเนินการแก้ไขและแจ้งผลการด าเนินการ
ภายในสามสบิวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้เจ้าพนกังานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการแก้ไขดังกล่าวให้แลว้เสร็จภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งจากผูป้ระกอบกิจการโรงแรม 
60 ข้อ  4 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบตามข้อ 3 แล้ว ให้แจ้งผลการตรวจสอบต่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม และนาย
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมทราบเป็นหนังสือ เพื่อด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกจิโรงแรมซ่ึงผ่านการตรวจสอบ
สามารถประกอบกจิการโรงแรม ตอ่ไปได้เช่นเดียวกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินซ่ึงได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่ผังเมืองรวมจะใช้
บังคับ ในพื้นที่นั้นตามกฎหมายว่าดว้ยการผังเมือง  และให้ได้รับยกเว้นโทษทางอาญาส าหรับความผิดตามข้อ  2 ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบจากเจ้าพนกังานท้องถิ่น 
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1.5 ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 190/2551 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรม 
พ.ศ. 2478 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 190/2551 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรม  
พ.ศ. 2478 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2547 ท าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองการพิจารณา
อนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม การต่ออายุใบอนุญาต เพ่ือเสนอความเห็นต่อนายทะเบียน โดยใน
กรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 10 คน61 ประกอบด้วย รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการปกครอง  และกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ อีก 10 คน ใน
ต่างจังหวัด คณะกรรมการกลั่นกรองฯ มีทั้งหมด 13 คน62 ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด และ
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 12 คน ทั้งนี้ในกรุงเทพมหานครอธิบดีกรมการปกครองท าหน้าที่เป็น
นายทะเบียน และต่างจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียน 

ดังนั้น คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ในกรุงเทพมหานครจึงมีความส าคัญในการพิจารณาอนุญาต
และต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม อย่างไรก็ดี การมีคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เป็นจ านวน
มากจากหลากหลายหน่วยงานท าให้เกิดความล่าช้าในการนัดหมายจึงท าให้การอนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรมมีความล่าช้า 

หลังจากที่ผู้ประกอบการสร้างหรือปรับปรุงดัดแปลงโรงแรมเสร็จพร้อมเปิดบริการ จะต้อง
ด าเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ (รูปที่ 2.8)  

1) ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจโรงแรมจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรม กรณีในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ยื่นที่ส่วนรักษาความสงบ
เรียบร้อย 3 ส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) กรณี
ต่างจังหวัดให้ยื่นที่ที่ว่าการอ าเภอท่ัวประเทศท่ีโรงแรมตั้งอยู่ 

2) ผู้ประกอบการพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  16 (5) 
(6)63 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

                                           
61 1. รองอธิบดีกรมการปกครอง 2. ผู้อ านวยการส านักการสอบสวนและนิติการ 3. ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม 4. ผูแ้ทนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. ผู้แทนกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 6. ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง 7. ผู้แทน
กองบัญชาการต ารวจนครบาล 8. ผู้แทนกรุงเทพมหานคร 9. ผู้อ านวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 ส านักการสอบสวนและนิตกิาร 
กรมการปกครอง และ 10. หวัหน้ากลุ่มโรงแรม ส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 
62 1. รองผู้ว่าราชการจังหวัด 2. อัยการจงัหวัด 3. ผู้บังคับการต ารวจภธูรจังหวัด 4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 5. วัฒนธรรมจังหวัด 
6. โยธาธกิารและผังเมืองจังหวัด 7. ผูอ้ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 8. นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ท้องที่ที่เป็นที่ตั้งโรงแรมหรือปลัดเมืองพัทยาแลว้แต่กรณี 9. นายอ าเภอท้องที่ที่เป็นที่ตั้งโรงแรม 10. ปลัดจังหวัด 11. จา่จังหวัด 12. 
ป้องกันจังหวัด และ 13. เจา้พนักงานปกครองที่ท าการปกครองจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย 
63 (5) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ  
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3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาตรวจสอบเอกสารข้อมูล 
4) หน่วยงานที่รับผิดชอบและคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ไปตรวจโรงแรม 
5) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาอนุมัติลงนามใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

โรงแรม 

เมื่อผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแล้วจะต้องช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตโรงแรมประเภท 1 ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท ประเภท 2 ค่าธรรมเนียม 20,000 บาท 
ประเภท 3 ค่าธรรมเนียม 30,000 บาท และประเภท 4 ค่าธรรมเนียม 40,000 บาท ตามกฎกระทรวง
ก าหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และวิธีการช าระค่าธรรมเนียมส าหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 
2551 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมมีอายุ 5 ปี (มาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติโรงแรม  พ.ศ. 2547) 64 ผู้ประกอบการต้องด าเนินการต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรม โดยมีค่าธรรมเนียมการต่ออายุครั้งละก่ึงหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

รูปที ่2.8 ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ธุรกจิโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็ก 2560 

 

2. การตั้งผู้จัดการโรงแรมและผู้จัดการโรงแรมแทน 

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ได้บัญญัติเกี่ยวกับผู้จัดการโรงแรม  คุณสมบัติผู้จัดการ
โรงแรม หน้าที่ของผู้จัดการโรงแรม และผู้แทนผู้จัดการโรงแรมไว้ในหลายมาตรา  

                                           
(6)  ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเปน็ผู้กระท าผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมาย

เกี่ยวกบัยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 
64 มาตรา 19 ใบอนุญาตฉบบัหนึ่งให้ใช้กบัโรงแรมที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตเท่านัน้ และให้มีอายุหา้ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

การพิจารณา 

ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ พิจารณา
และอนุมัติลงนามใน
ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจโรงแรม 

การยื่น 
ค าขอ 

การพิมพ์
ลายนิ้วมอื 

การตรวจสอบ
เอกสาร 

การตรวจสอบ
โรงแรม 

ผู้ประกอบธุรกิจ
ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ
โรงแรม 

ผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรม พิมพ์ลายนิ้วมือ
ตรวจสอบประวัติลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 16 (5) 
(6) แห่ง พ.ร.บ. โรงแรม 
พ.ศ. 2547 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
พิจารณาตรวจสอบ
ข้อมูล 

แจ้งหน่วยงานที่
รับผิดชอบและ
คณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ ไปตรวจ
โรงแรม 
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2.1 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ก าหนดให้โรงแรมต้องมีผู้จัดการคนหนึ่งเป็นผู้มีหน้าที่
จัดการโรงแรม โดยผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและผู้จัดการโรงแรมอาจเป็นคนคนเดียวกันก็ได้ (มาตรา 
30)65  โดยผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมต้องแต่งตั้งผู้จัดการโรงแรมและแจ้งให้นายทะเบียนทราบ (มาตรา 
31) 66 ผู้จัดการโรงแรมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ (มาตรา 33) 

1) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
2) เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือมีประสบการณ์ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนดหรือมีหนังสือ

รับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ
รับรอง 

3) ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการก าหนด 
4) ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือคน

เสมือนไร้ความสามารถ 
5) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
6) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท าผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวล

กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 

7) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบรับแจ้งเป็นผู้จัดการ หรือเคยถูกเพิกถอนใบรับแจ้งเป็นผู้จัดการโดย
เหตุผลอื่นซึ่งมิใช่เหตุตาม (6) แต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

คุณสมบัติของผู้จัดการตามข้อ 2) คือ 1) เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือมีประสบการณ์ตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนดหรือมีหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการ
โรงแรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการรับรอง ปัจจุบันมีทั้งหมด 7 แห่ง  2) ต้องจบปริญญาตรีขึ้นไป
สาขาใดก็ได้ และ 3) เคยมีประสบการณ์ท างานโรงแรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี  

                                           
65 มาตรา 30 ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมจดัให้มีผู้จัดการคนหนึ่งเป็นผู้มีหน้าที่จัดการโรงแรม 
 ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและผูจ้ัดการในโรงแรมหนึ่งๆ จะเป็นบุคคลเดียวกันก็ได ้
66 มาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใดเป็นผู้จัดการ เว้นแต่จะเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 33 ที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้ประกอบ
ธุรกิจโรงแรมและได้แจ้งให้นายทะเบยีนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนด  
ถ้าผู้แจ้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 33 ให้นายทะเบียนออกใบรับแจ้งตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดเพื่อเป็นหลักฐาน
การแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งและให้ผู้แจ้งเริ่มต้นเป็นผู้จัดการได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง  

ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจพบในภายหลังว่า ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามแบบที่
รัฐมนตรีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขให้ถูกตอ้งหรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแตว่ันที่
ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว 
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 ผู้จัดการโรงแรมมีความส าคัญเพราะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงแรมให้เป็นไป
อย่างเรียบร้อย หน้าที่ของผู้จัดการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มีดังนี้ 

1) จัดให้มีการบันทึกบัตรทะเบียนผู้เข้าพัก (ร.ร. 3) และน าไปบันทึกลงในทะเบียนผู้เข้าพัก ให้
แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง (ม. 35) 

2) เก็บรักษาบัตรทะเบียนผู้พัก (ร.ร. 3) และทะเบียนผู้พัก (ร.ร. 4) ไว้เป็นอย่างน้อย 1 ปี (ม. 35 
วรรค 3) 

3) ส่งส าเนาทะเบียนผู้พักในแต่ละวันให้นายทะเบียนทุกสัปดาห์ (ม. 36) 
4) ทะเบียนผู้พักที่เก็บรักษาไว้ในโรงแรมสูญหายหรือถูกท าลาย ต้องขอคัดลอกส าเนาทะเบียนผู้

พักจากนายทะเบียนมาเก็บรักษาไว้แทน (ม. 37) 
5) ดูแลไม่ให้บุคคลใดหลบซ่อนหรือมั่วสุมในเขตโรงแรมในลักษณะอันควรเชื่อว่าจะก่อความไม่

สงบขึ้นหรือจะท าผิดอาญา (ม.38 (1)) แจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจทราบ กรณีมี
เหตุ (ม. 38. (2)) 67 
 
ในกรณีผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เกินเจ็ดวัน ให้ผู้ประกอบการแต่งตั้งบุคคลอ่ืนที่มี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้จัดการโรงแรม โดยให้โรงแรมแจ้งเป็นหนังสือถึงนายทะเบียน
ทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าวตามแบบรัฐมนตรีก าหนด (มาตรา 32)68   

ผู้ประกอบการสามารถแต่งตั้งผู้จัดการ โดยยื่นค าขอออกใบรับแจ้งการเป็นผู้จัดการโรงแรมได้
ที่ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 ส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) และท่ีว่า
การอ าเภอทั่วประเทศที่โรงแรมตั้งอยู่ ขั้นตอนการแจ้งการเป็นผู้จัดการโรงแรมมีดังนี้ 

                                           
67 มาตรา 38 ผู้จัดการมีหนา้ที ่

(1) ดูแลไม่ให้บุคคลใดหลบซ่อนหรือมั่วสุมในเขตโรงแรมในลักษณะอันควรเชื่อว่าจะก่อความไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง หรือจะมีการ
กระท าความผิดอาญาขึ้นในโรงแรม 

(2) แจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือเจา้หนา้ที่ต ารวจทอ้งที่ทราบโดยทันท ีในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีหรือได้มีการหลบ
ซ่อนหรือมั่วสุมหรือการกระท าความผิดอาญาขึ้นในโรงแรมตาม (1) 

68 มาตรา 32 ในกรณีที่ผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เกินเจ็ดวัน ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 33 ที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้จัดการแทนได้ไม่เกินเก้าสิบวัน ในกรณีเช่นว่านี้ให้
บุคคลดังกล่าวแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบภายในสามวันนับแต่วันที่เข้าด าเนินการแทน 
      ในกรณีที่ผู้จัดการพ้นจากหน้าที่ ให้ผู้้ประกอบธุรกิจโรงแรมแต่งตั้งบุคคลคนหนึ่งเป็นผู้จัดการแทนและให้ผู้จัดการที่ได้รับ
แต่งตั้งนั้นแจ้งให้นายทะเบียนทราบตามมาตรา 31 เว้นแต่ใน กรณีที่ผู้นั้นได้เคยแจ้งการเป็นผู้จัดการไว้แล้ว ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการให้นายทะเบียนทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้ง
ผู้จัดการได้ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้จัดการเดิมพ้นจากหน้าที่ ให้น าความในวรรคหนึ่ง รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
      ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการแทนตามวรรคหนึ่งให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับ
ผู้จัดการ 
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1) ผู้จะเป็นผู้จัดการโรงแรมยื่นค าขอออกใบรับแจ้งการเป็นผู้จัดการโรงแรม 
2) ผู้แจ้งเป็นผู้จัดการโรงแรมพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติลักษณะต้องห้าม ตาม

มาตรา 33 (5) (6)69 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 
3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาตรวจสอบข้อมูล 
4) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอนุมัติลงนามออกใบรับแจ้งการเป็นผู้จัดการโรงแรม 

3. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

3.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ประสงค์จะเปิดร้านอาหารที่มีขนาดเกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่
ขายในตลาดจะต้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น หากร้านอาหารมีพ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับ
หนังสือรับรองการแจ้ง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 3870 

มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ก าหนดให้หน่วยงานราชการส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมหรือก ากับดูแลสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ได้รับใบอนุญาต หรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง โดยออกข้อก าหนด
ท้องถิ่นมีข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

1) ก าหนดประเภทของสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามประเภทของ
อาหารหรือตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการหรือตามวิธีการจ าหน่าย  

2) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช้ และดูแลรักษาสถานที่และสุขลักษณะของบริเวณ
ที่ใช้จ าหน่ายอาหารที่จัดไว้ส าหรับบริโภคอาหาร ที่ใช้ท า ประกอบหรือปรุงอาหารหรือที่ใช้
สะสมอาหาร 

3) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหารกรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง 
เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร 

4) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะอุปกรณ์น้ าใช้และของใช้อื่น ๆ  

                                           
69 (5) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ  
(6)  ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเปน็ผู้กระท าผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเกีย่วกับ
ยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยมาตรการในการปอ้งกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายวา่ด้วย
การป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 
70 มาตรา 38 ผูใ้ดจะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซ่ึงมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและ
มิใชเ่ปน็การขายของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนกังานท้องถิ่นตามมาตรา 56 ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตาราง
เมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพือ่ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา 48 ก่อนการจัดตั้ง 
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มาตรา 54 ให้หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอ และการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหาร 

หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นแต่ละที่ได้ออกข้อก าหนด เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร เช่น กรุงเทพมหานคร ได้ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2545 

ผู้ประกอบการโรงแรมท่ีมีร้านอาหาร ซึ่งจะเป็นโรงแรมประเภท 2-4 ที่มีขนาดเกิน 200 ตาราง
เมตร ต้องยื่นขออนุญาตกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร หรือ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) ผู้ประกอบการยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหาร (สอ.1) พร้อมเอกสารหลักฐาน 

2) เจ้าหน้าที่ลงรับค าขอใบอนุญาต และพิจารณาเอกสารและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
3) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบเสนอเจ้า

พนักงานท้องถิ่น 
4) เจ้าพนักงานที่รับผิดชอบลงนามออกใบอนุญาต 

ผู้ประกอบการจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กรณีพ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  300 ตารางเมตร อัตรา
ค่าธรรมเนียม 2,000 บาทต่อปี กรณีพ้ืนที่ประกอบการเกิน 300 ตารางเมตรคิดเพ่ิมตารางเมตรละ 5 
บาทโดยให้คิดพ้ืนที่เป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วค่าธรรมเนียมไม่เกิน 3,000 บาทต่อปี 

4. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

4.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายถึง กิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิตที่
ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ท าให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณข้างเคียงนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษทางอากาศ ทางน้ า ทางเสียง แสง ความร้อน ความ
สั่นสะเทือน รังสี ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า ฯลฯ 

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ซึ่ง
ออกภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ก าหนดกิจการโรงแรมเป็นกิจการท่ีเกี่ยวกับการ
บริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไว้ในข้อ 9 (5) “การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักท่ีมิใช่โรงแรมที่
จัดให้บริการพักชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในท านอง
เดียวกัน” โดยให้อ านาจแก่หน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้ก ากับดูแล ออกข้อก าหนดประเภทกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  2535 มาตรา 31 และให้หน่วยงาน
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ท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและต่อใบอนุญาต และก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในแต่ละท้องถิ่นตามความเหมาะสม 

กรณีกรุงเทพมหานคร ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขต เป็นผู้ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม
ในพ้ืนที่ต้องด าเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทุกปี  ทั้งนี้ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาต ให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนดตามความเหมาะสม 

ธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมถือเป็นสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ซึ่งออก
ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ผู้ประกอบการต้องยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีโรงแรมและสถานที่พักท่ีไม่เป็นโรงแรมตั้งอยู่ พร้อมกับช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตซึ่งคิดตามประเภทและขนาดกิจการ (ประมาณ 100-1,000 บาทต่อปี) 

5. การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสุรา 

5.1 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา 155 บัญญัติว่า “ผู้ใดประสงค์จะขายสุรา 
ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธิการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

5.2 กฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา พ.ศ. 2560 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 155 แห่งพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา พ.ศ.  
2560 

ผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตขายสุราต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง 1) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และ 2) เป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์  ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะขาย
สุราต้องยื่นค าขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด (ข้อ 4)71 

ดังนั้น ผู้ประกอบการโรงแรมที่ประสงค์จะขายสุราในโรงแรมจะต้องยื่นขอใบอนุญาตจ าหน่าย
สุราที่ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่โรงแรมตั้งอยู่ทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารและออก
ใบอนุญาต ผู้ประกอบการจะต้องช าระค่าธรรมเนียม กรณี ประเภทที่ 1 (6) ขายส่งสุราทุกชนิด ตั้งแต่ 

                                           
71 ข้อ 4 ผู้ใดประสงค์จะขายสุรา ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อเจา้พนักงานสรรพสามิตตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด พรอ้มด้วยเอกสารหรือ
หลักฐาน ณ ส านกังานสรรพสามิตพื้นทีห่รือส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแหง่ท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่หรือสถานที่อื่นที่อธิบดี
ประกาศก าหนดหรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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10 ลิตรขึ้นไป 5,500 บาทต่อปี ประเภทที่  2 (5) ขายปลีกสุราทุกชนิด ผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 2,200 บาทต่อปี และประเภทที่ 3 (6) ขายปลีกสุราทุกชนิด ผู้ประกอบการไม่ได้จด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 330 บาทต่อปี และต้องน าใบอนุญาตจ าหน่ายสุราติดไว้ที่โรงแรมอย่างเปิดเผย
และชัดเจน ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตสุรามีดังนี้72 

1. ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการขอใบอนุญาตผ่านอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพสามิตโดยใช้เลขที่
ประชาชน (ส าหรับบุคคลธรรมดา) และเลขที่นิติบุคคล (ส าหรับนิติบุคคล) เพ่ือรับ 
Username และ Password  

2. ขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้าส าหรับปีถัดไป (ต่ออายุ) ล่วงหน้า 90 วันก่อนหมดอาย ุ
3. ช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ครบถ้วนตามจ านวนที่กรมสรรพสามิตเรียกเก็บ 
4. สามารถช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคารกรุงไทย

หรือช าระที่เคาน์เตอร์/ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ หรือช าระผ่านช่องทาง 
Mobile Application CounterservicePay 

5. กรมสรรพสามิตจะจัดส่งใบอนุญาตขายสุราให้ทางไปรษณีย์ภายใน  15 วันท าการ ตั้งแต่
วันถัดจากวันที่ผู้ขอใบอนุญาตช าระเงิน 

5.3 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2558 

 โรงแรมต้องปฏิบัติตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การก าหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  มีสาระส าคัญว่า ผู้ประกอบการสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เฉพาะในเวลา 
11.00-14.00 น. และเวลา 17.00-24.00 น. ยกเว้น การขายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ และ
การขายในสถานบริการ ซึ่งประกาศนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 

6. การขออนุญาตตั้งสถานบริการ 

6.1 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 

ความหมาย “สถานบริการ” ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2546 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 บัญญัติไว้ว่า  

“สถานบริการ หมายความว่า สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการ โดยหวังประโยชน์ในทางการค้า
ดังต่อไปนี้  

                                           
72 https://bit.ly/2ykRUtQ เข้าถึงเมื่อวนัที่ 17 กันยายน 2562 
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(1) สถานเต้นร า ร าวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีคู่บริการ  

(2) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ าชา หรือเครื่องดื่มอย่างอ่ืนจ าหน่ายและบริการ  โดยมีผู้บ าเรอ
ส าหรับปรนนิบัติลูกค้า  

(3) สถานอาบน้ า นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า แต่ไม่รวมถึง  

(ก) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยพยาบาล 

(ข) สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ หรือ 

(ค) สถานที่อ่ืนตามก าหนดในกฏกระทรวง 

(4) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ าชา หรือเครื่องดื่มอย่างอ่ืนจ าหน่าย โดยจัดให้มีรูปแบบอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้ 

  (ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอ่ืนใดเพ่ือการบันเทิงและยินยอมหรือ 
ปล่อยปละละเลยให้นักร้อง นักแสดง หรือพนักงานอ่ืนใดนั่งกับลูกค้า 

  (ข) มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้า โดยจัดให้มีผู้บริการขับร้อง
เพลงกับลูกค้า หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า 

  (ค) มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้น หรือจัดให้มีการแสดงเต้น เช่น การเต้นบนเวทีหรือ
การเต้นบริเวณโต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่ม 

  (ง) มีลักษณะของสถานที่ การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณ์อ่ืนใดตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

(5) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอ่ืนจ าหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการ
แสดงอื่นใดเพ่ือการบันเทิง ซึ่งปิดท าการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา 

(6) สถานที่อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

ผู้ที่ประสงค์จะตั้งสถานบริการ จะต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน (มาตรา  5 แห่ง
พระราชบัญญัติสถานบริการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2546) 

โรงแรมที่มีห้องพัก 80 ห้องขึ้นไปสามารถขออนุญาตตั้งสถานบริการในโรงแรมได้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ โดยผู้ประกอบการต้องยื่นขออนุญาตตั้งสถานบริการพร้อมหลักฐานได้ที่ที่
ท าการปกครองอ าเภอที่สถานประกอบการนี้ตั้งอยู่ กรณีในกรุงเทพมหานครให้ติดต่อได้ที่สถานีต ารวจ
นครบาลท้องถิ่นหรือท่ีกองบัญชาการต ารวจนครบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และผู้ประกอบการต้อง
เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามประเภทสถานบริการ ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี การต่ออายุใบอนุญาตตั้ง
สถานบริการครั้งละครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานบริการแต่ละประเภท 
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สรุปได้ว่า ภายหลังจากผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร แล้วท า

การเปิดใช้อาคาร หลังจากนั้นจะต้องด าเนินการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม จัดตั้งผู้จัดการ

โรงแรม พร้อมกับขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรณีโรงแรมประเภท  2-4 มี

ห้องอาหารจะต้องขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร หากโรงแรมจัดให้

มีการจ าหน่ายสุรา ต้องขออนุญาตจ าหน่ายสุรา และกรณีโรงแรมขนาด  80 ห้องขึ้นไปจัดให้มีสถาน

บริการจะต้องขอใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ซึ่งใบอนุญาตแต่ละประเภทจะมีอายุและค่าธรรมเนียม

แตกต่างกันไป รวมทั้งมีหลากหลายหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตแต่ละประเภท 

7. การจดแจ้งสถานที่พักท่ีไม่เป็นโรงแรม 

7.1 กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ พ.ศ. 2551 

สถานที่พักท่ีไม่เป็นโรงแรม ตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์
การประกอบธุรกิจ พ.ศ. 2551 เป็นสถานที่พักท่ีมีจ านวนห้องพักในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคาร
รวมกันไม่เกินสี่ห้องและมีจ านวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกินยี่สิบคน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการที่พัก
ชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน อันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพ่ือ
หารายได้เสริมและได้แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนด ไม่เป็นโรงแรมตาม (3) ของ
บทนิยามค าว่า “โรงแรม” ในมาตรา 4 

7.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0307.6/ว.7693 เรื่อง แนวทางการรับแจ้งสถานที่
พักที่ไม่เป็นโรงแรม ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561  

ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง แนวทางการรับแจ้ง
สถานที่พักท่ีไม่เป็นโรงแรม เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงหลักเกณฑ์เง่ือนไขในการจดแจ้งสถานที่พักท่ี
ไม่เป็นโรงแรมตามข้อ 1 ของกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม 
พ.ศ. 2551 และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการสถานที่พักท่ีไม่เป็นโรงแรมมายื่น
แจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ณ ที่ว่าการอ าเภอที่สถานที่พักนั้นตั้งอยู่ ซึ่งมีแนวทางการแจ้งดังนี้ 

1) การให้บริการห้องพักต่ ากว่ารายเดือนในอาคารเดียวกัน หรือหลายอาคารรวมกันไม่เกิน 4 
ห้อง ตามนัยของกฎหมายโรงแรม หมายความถึงห้องพักท่ีน ามาให้บริการที่พักส าหรับผู้
เข้าพักเท่านั้น ดังนั้น หากอาคารดังกล่าวเป็นอาคารขนาดเล็กที่มีจ านวนห้องเกินกว่า 4 
ห้อง แต่ได้เปิดให้บริการห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง โดยห้องที่เหลืออาจใช้เป็นที่อยู่อาศัยของ
เจ้าของบ้านเอง หรือใช้เป็นห้องเก็บของ เป็นต้น ถือว่าสถานที่พักดังกล่าวมีจ านวน
ห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง ตามที่กฎหมายก าหนด 

2) การแสดงเอกสารหลักฐานเพ่ือแสดงถึงการน าสถานที่พักมาประกอบกิจการเพ่ือหารายได้
เสริมนั้น  ผู้ประกอบการอาจแสดงหลักฐานรับรองรายได้หลักโดยมีบุคคลที่มีความ
น่าเชื่อถือ เช่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
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ผู้บริหารท้องถิ่น หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่สถานที่พักนั้น
ตั้งอยู่ เป็นต้น เป็นผู้รับรองรายได้หลักของผู้แจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมได้ ทั้งนี้ ขอให้
จังหวัดแจ้งประสานการรับรองเอกสารดังกล่าวให้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบด้วย 

3) ขอให้นายทะเบียนโรงแรมแนะน าให้ผู้แจ้งสถานที่พักท่ีไม่เป็นโรงแรมรับคนต่างด้าวซึ่ง
ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ ที่ท าการตรวจคนเข้าเมืองที่ตั้งอยู่ในท้องที่ ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ท าการตรวจคน
เข้าเมืองตั้งอยู่ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานต ารวจ ณ สถานีต ารวจในท้องที่นั้น ตามมาตรา 38 
แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ด้วย  

7.3 ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ก าหนดมาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์
ไทย พ.ศ. 2554 

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ก าหนดมาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
พ.ศ. 2554 ส าหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณและ
ประชาสัมพันธ์จากกรมการท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามประกาศนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

การประกอบกิจการที่พักประเภทโฮมสเตย์ ไม่ใช่เป็นธุรกิจที่ให้บริการที่พักระยะสั้นเพ่ือหา
รายได้เป็นหลักเช่นกลุ่มธุรกิจโรงแรม และท่ีพักที่ไม่ใช่โรงแรมประเภทอ่ืนๆ ทั้งนี้ตามค านิยามที่ก าหนด
ไว้ในประกาศกรมการท่องเที่ยว ก าหนดให้โฮมสเตย์เป็นกิจการเพ่ือหารายได้เสริมเท่านั้น โดยเป็นการ
แบ่งห้องพักหรือพ้ืนที่ใช้สอยในบ้านที่เหลืออยู่ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าพักได้  

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ กล่าวคือ ตามประกาศ
กรมการท่องเที่ยว เรื่อง ก าหนดมาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ.ศ. 2554 ข้อ 4 
ก าหนดให้โฮมสเตย์ที่ให้บริการ จะต้องอยู่ในมาตรฐานทั้งหมด 10 ด้าน ประกอบด้วย  

1) ที่พัก  
2) อาหาร  
3) ความปลอดภัย  
4) อัธยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้านและสมาชิก  
5) รายการน าเที่ยว  
6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
7) วัฒนธรรม  
8) การสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน  
9) การบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์  
10) การประชาสัมพันธ์ 

อนึ่ง จากข้อก าหนดมาตรฐานโฮมสเตย์ดังกล่าวข้างต้น มีข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า การให้บริการ 
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โฮมสเตย์จะต้องด าเนินการโดยการ “รวมกลุ่มของชาวบ้าน” มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม มีกฎ กติกา 
การท างานของคณะกรรมการ (ข้อ 5 มาตรฐานที่ 9 (9.1)) และจะต้องมีรายการน าเที่ยวที่ชัดเจนผ่าน
การยอมรับของชุมชน ไม่ใช่เป็นการให้บริการเฉพาะส่วนตัวหรือส่วนบุคคล (ข้อ 5 มาตรฐานที่ 5 (5.1)) 
การมีเจ้าบ้านเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หรือใช้บริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นน าเที่ยว (ข้อ 5 มาตรฐานที่ 5 
(5.1)) 

นอกจากนี้แล้ว ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนและได้รับการตรวจสอบเบื้องต้น
จากกรมการท่องเที่ยว (ข้อ 6)  โดยโฮมสเตย์ที่ได้รับใบรับรองจากกรมการท่องเที่ยว จะต้องผ่านการ
ประเมินมาตรฐานทั้ง 10 ด้าน ไม่ต่ ากว่า 3.50 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน หรือผ่านการประเมิน
มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากจ านวนเต็ม 100 (ข้อ 7)  ซึ่งโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานจะต้อง
ได้รับการประเมินและได้ใบรับรองมาตรฐานทุกๆ 3 ปี กรณีที่ผู้ประกอบการได้รับคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานจะถูกถอดถอนการรับรองมาตรฐาน (ข้อ 9)  

อย่างไรก็ตาม การขึ้นทะเบียนโฮมสเตย์กับกรมการท่องเที่ยวเป็นมาตรการสมัครใจที่
ผู้ประกอบการจะด าเนินการหรือไม่ก็ได้ โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียน คือ การได้รับการ
ตรวจสอบและได้ใบรับรองมาตรฐาน สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวถึงความสะอาด 
สะดวก และปลอดภัย ทั้งนี้ โฮมสเตย์หลายแห่งยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว เพราะไม่ผ่าน
การตรวจสอบมาตรฐาน บางแห่งไม่ต้องการเข้าสู่ระบบและการตรวจสอบ เนื่องจากมีการเปิดให้บริการ
ที่พักมากกว่า 4 ห้อง และให้บริการผู้เข้าพักมากกว่า 20 คน ซึ่งเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 

ทั้งนี้ หากวิเคราะห์จากค าจ ากัดความดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ธุรกิจที่พักประเภทโฮมสเตย์ถูกจัด
อยู่ในประเภทธุรกิจที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมตามค านิยามโรงแรมภายใต้ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 
เช่นกัน แต่ทว่าธุรกิจที่พักประเภทโฮมสเตย์มีกฎระเบียบที่ก ากับดูแล และส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่
เพ่ิมออกมาจากการประกอบกิจการโรงแรม และท่ีพักท่ีไม่ใช่โรงแรม  

อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่า มีสถานที่พักอีกประเภทที่เป็นที่พักระยะสั้นที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็น
โรงแรม ซึ่งก็คือสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ที่พักที่เข้าข่ายในลักษณะนี้ก็คือ โฮมสเตย์  Homestay คือ
บริการห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง ผู้พักไม่เกิน 20 คน มีลักษณะการประกอบกิจการเพ่ือหารายได้เสริม และ
แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบที่ก าหนด มีข้ันตอนในการแจ้งดังนี้73 

1) ผู้ประกอบการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  1) แบบแปลนแผนผังสถานที่
พักที่ไม่เป็นโรงแรมพร้อมภาพถ่าย 2) แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานที่พัก 3) หลักฐานแสดง
ความเป็นเจ้าของสถานที่ เช่น โฉนดที่ดิน หรือกรณีไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ต้องมี
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือสัญญาเช่าที่มีวัตถุประสงค์ให้ประกอบกิจการสถานที่พัก

                                           
73 https://www.youtube.com/watch?v=s4isY5a9Ats เข้าถึงเมื่อ 9 กันยายน 2562 

https://www.youtube.com/watch?v=s4isY5a9Ats
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ที่ไม่เป็นโรงแรม 4) เอกสารหลักฐานแสดงรายได้หลักของผู้ยื่นค าขอ 5) รูปถ่ายจ านวน 2 
นิ้ว ของผู้ขออนุญาต 

2) ผู้ ประกอบการยื่ นขอออกหนั งสื อแจ้ งสถานที่ พั กที่ ไม่ เป็น โรงแรมได้  ใน เขต
กรุงเทพมหานครยื่นที่ ส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ส่วนต่างจังหวัด
ให้ยื่น ณ ที่ว่าการอ าเภอที่สถานที่พักนั้นตั้งอยู่ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น 

หากผู้ประกอบการไม่จดแจ้งจะมีความผิดฐานประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาต ตาม

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547  

สรุปได้ว่า ผู้ประกอบการโรงแรมจะต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม พร้อมทั้ง 

ด าเนินการขอใบอนุญาตอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามลักษณะกิจการการให้บริการ กรณีโรงแรมประเภท 2-4 

จ าเป็นต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ เช่น การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายหรือสถานที่สะสม

อาหาร ส่วนโรงแรมที่ให้บริการจ าหน่ายสุราหรือสถานบริการ จะต้องขออนุญาตจ าหน่ายสุรา และขอ

อนุญาตตั้งสถานบริการ  อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการยื่นขอใบอนุญาตในแต่ะประเภท

กิจกรรมได้พร้อมๆ กัน ในขณะที่สถานที่พักท่ีไม่เป็นโรงแรมนั้นจะต้องยื่นจดแจ้งกับฝ่ายปกครองก่อน 

2.2.3 การก ากับดูแลการประกอบกิจการโรงแรม  

อนึ่ง แม้ว่าผู้ประกอบกิจการจะสามารถขอใบอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการโรงแรมได้แล้ว 
หากแต่ในระหว่างการประกอบกิจการหรือการให้บริการที่พักดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง กฎหมายจึง
ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรม และท่ีพักท่ีไม่ใช่โรงแรมต้องมีบันทึกทะเบียนและส่งส าเนาผู้เข้าพัก
ทั้งคนไทยและต่างชาติไปให้ฝ่ายปกครอง นอกจากนี้แล้ว ยังต้องมีการรายงานผู้เข้าพักที่เป็นคน
ต่างชาติต่อส านักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วยเช่นกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การบันทึกทะเบียนและส่งส าเนาผู้เข้าพักส่งฝ่ายปกครอง 
1.1 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547  

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรม จะต้องบันทึกรายการ
ทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับผู้เข้าพักและจ านวนผู้พักในแต่ละห้องทันทีที่มีการเข้าพัก  

ทั้งนี้ ผู้จัดการต้องจัดให้มีการบันทึกรายการต่างๆ เกี่ยวกับผู้พักและจ านวนผู้พักในแต่ละห้อง
ในบัตรทะเบียนผู้พัก (ร.ร. 3) ในทันทีที่มีการเข้าพัก โดยให้ผู้พักคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อใน
ทะเบียนผู้พัก หากผู้พักมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และเข้าพักตามล าพัง ให้ผู้จัดการหรือผู้แทนลง
ลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย และน าไปบันทึกลงในทะเบียนผู้พัก (ร.ร. 4)  ให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง
หลังจากมีการลงทะเบียนเข้าพัก ต้องบันทึกรายการต่างๆ เกี่ยวกับผู้เข้าพักลงในบัตรทะเบียนผู้เข้าพัก
และทะเบียนผู้เข้าพักต้องบันทึกรายการให้ครบถ้วน ห้ามมิให้ปล่อยช่องว่างไว้โดยไม่มีเหตุผลอันควร 
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ผู้จัดการต้องเก็บรักษาบัตรทะเบียนผู้พัก (ร.ร. 3) และทะเบียนผู้พัก (ร.ร. 4) ไว้เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่ง
ปีและต้องให้อยู่ในสภาพที่ตรวจสอบได้74 และผู้จัดการต้องน าส่งส าเนาทะเบียนผู้พักในแต่ละวันของผู้
เข้าพักให้นายทะเบียนทุกสัปดาห์75 กรณีทะเบียนผู้พักที่เก็บรักษาไว้ในโรงแรมสูญหายหรือถูกท าลาย
ผู้จัดการต้องด าเนินการขอคัดลอกส าเนาทะเบียนผู้พักจากนายทะเบียน76 ต้องช าระค่าธรรมเนียมรายปี
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง77 

การบันทึกทะเบียนและส่งส าเนาทะเบียนผู้เข้าพักที่เป็นผู้พักทั้งหมดทั้งที่เป็นชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถส่งข้อมูลทะเบียนผู้เข้าพัก (ร.ร. 4) ได้ทางอิเล็กทรอนิกส์
แล้ว78 ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก 

2. การรายงานผู้เข้าพักชาวต่างชาติต่อส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
2.1 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  

ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 3879 ก าหนดให้โรงแรมจะต้องแจ้งข้อมูล
ผู้เข้าพักท่ีเป็นชาวต่างชาติให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ทราบภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่

                                           
74 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 35 ผู้จัดการต้องจัดให้มีการบันทึกรายการต่างๆ เกี่ยวกับผู้พักและจ านวนผู้พักในแต่ละห้องลงใน
บัตรทะเบียนผู้พักในทันทีที่มีการเข้าพัก โดยให้ผู้พักคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในบัตรทะเบียนผู้พัก หากผู้พักมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี
บริบูรณ์และเข้าพักตามล าพัง ให้ผู้จัดการหรือผู้แทนลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย และน าไปบันทึกในทะเบียนผู้พักให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบสี่
ชั่วโมงหลังจากมีการลงทะเบียนเข้าพัก  

ถ้ารายการซ่ึงจะต้องบันทึกลงในทะเบียนผู้เข้าพักตามวรรคหนึ่งซ้ ากับรายการวันก่อนให้บันทึกรายการดังกล่าวว่าไม่มี  
การเปลี่ยนแปลง  

การบันทึกรายการต่างๆ เกี่ยวกับผู้เข้าพักลงในทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พักต้องบันทึกทุกรายการให้ครบถ้วน ห้ามมิให้
ปล่อยช่องว่างไว้โดยไม่มีเหตุผลสมควร   

ผู้จัดการต้องเก็บรักษาบัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พักไว้เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี และต้องให้อยู่ในสภาพที่ตรวจสอบได้ 
บัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พัก ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

75 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 36 ผู้จัดการต้องส่งส าเนาทะเบียนผู้พักในแต่ละวันไปให้นายทะเบียนทุกสัปดาห์แล้วให้นาย
ทะเบียนท าใบรับมอบให้ไว้เป็นส าคัญ หากโรงแรมใดอยู่ห่างไกลหรือไม่สามารถส่งได้ตามก าหนดดังกล่าว ให้นายทะเบียนพิจารณาก าหนด
ระยะเวลาส่งส าเนาดังกล่าวแล้วแจ้งให้ผู้จัดการทราบ 
76 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 37 ในกรณีที่ทะเบียนผู้พักที่เก็บรักษาไว้ในโรงแรมสูญหายหรือถูกท าลายผู้จัดการต้องด าเนินการ
ขอคัดลอกส าเนาทะเบียนผู้พักนั้นจากนายทะเบียนมาเก็บรักษาไว้แทน 
77 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 44 ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมต้องช าระค่าธรรมเนียมรายปีตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่ก าหนด
ในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่ยังประกอบธุรกิจ ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนดให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละห้าต่อเดือน และถ้า
ยังไม่ยินยอมเสียค่าธรรมเนียมโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและเงินเพิ่มครบจ านวน และให้น าความในมาตรา 40 วรรคสี่ รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
78https://multi.dopa.go.th/ilab/assets/modules/work_manual/uploads/2d72d2784fffaa33afb0029778d1db9d57bbf56
641cf9213455452888266266.pdf 
79 พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซ่ึงรับคนต่างด้าวซ่ึงได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ท าการตรวจคนเข้าเมืองซ่ึงตั้งอยู่ใน
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คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย หากท้องที่ใดไม่มีที่ท าการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานต ารวจ 
ณ สถานีต ารวจในท้องที่นั้น 

ผู้ประกอบการโรงแรมจะต้องแจ้งที่พักคนด้าวที่เข้าพักอาศัยในเคหสถานตามแบบ ตม .30 
กรณีโรงแรมตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งที่ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  1 ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย  7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพ กรณีท่ีตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ต่างจังหวัด ให้แจ้ง ณ ที่ท าการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดในเขตพ้ืนที่ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบ 

ทั้งนี้ ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ก าหนดรูปแบบและวิธีการให้บริการเพ่ือผู้มาขอรับบริการ
แจ้งที่พักคนต่างด้าวได้ 3 ช่องทาง คือ 1) น าเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้ อ่ืนน า
เอกสารมาแจ้ง 2) แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ 3) แจ้งทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 80 โดยผู้
แจ้งจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านส าหรับเข้าใช้ระบบทางอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ 

รูปที่ 2.9 ขั้นตอนการแจ้งผู้พักอาศัยท่ีเป็นคนต่างด้าวต่อส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ธุรกจิโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็ก 2560 
  

                                           
ท้องที่ที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นตั้งอยู่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ท าก ารตรวจคน
เข้าเมืองตั้งอยู่ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานต ารวจ ณ สถานีต ารวจท้องที่นั้น 
 ในกรณีที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัยตามวรรคหนึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมือง 
 การแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 
80 https://www.immigration.go.th/content/การแจ้งที่พกัคนต่างด้าว เขา้ถงึเมื่อ 9 กันยายน 2562 

การแจ้ง ตรวจสอบและพิจารณา รับคืนหลักฐานการแจ้ง 

 แจ้งด้วยตนเอง หรือทาง
ไปรษณีย์ ณ ที่ท าการ
ตรวจคนเข้าเมืองในเขต
พื้นที่ที่เคหสถานหรือ
โรงแรมตั้งอยู่ 

 แจ้งผ่าน 
www.immigration.go.th 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
เฉพาะการแจ้งด้วยตนเอง
หรือมอบหมายผู้อื่นแจ้ง 
และการแจ้งทางไปรษณีย์ 

 กรณีการแจ้งด้วยตนเอง เจ้าหนา้ที่รับแจ้งจะคืนหลักฐาน
รับแจ้งหลังด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 กรณีแจ้งทางไปรษณีย์ เจ้าหนา้ที่จะคืนหลักฐานการรับ
แจ้งทางจดหมายติดแสตมป์ที่ผู้ยื่นได้ส่งมาพร้อม
แบบฟอร์มการแจ้ง 

 กรณีแจ้งทางเว็บไซต์ ผู้แจ้งต้องลงทะเบียนเพื่อรับรหัส
ผู้ใช้และรหัสผ่านส าหรับเข้าใช้ระบบ ทาง e-mail  
ที่ลงทะเบียนไว้ จากนั้นให้ Login เข้าระบบแจ้งที่พัก และ
บันทึกข้อมูลคนต่างด้าวเขา้พักในระบบ 

https://www.immigration.go.th/content/การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
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 อนึ่ง การบันทึกและรายงานผู้เข้าพักดังกล่าวข้างต้น อาจสร้างความสับสนใม่เข้าใจแก่
ผู้ประกอบการอยู่บ้างว่าต้องรายงานไปที่หน่วยงานใด ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการบันทึกและรายงานผู้เข้า
พักทั้งเพ่ือส่งฝ่ายปกครอง และส านักงานต ารวจแห่งชาตินั้ น ก็เพ่ือการเก็บข้อมูลและเพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้เข้าพักและเจ้าของธุรกิจ และเพ่ือความมั่นคงของประเทศชาติ 

 อย่างไรก็ดี การบันทึกและรายงานผู้เข้าพักที่ส่งให้ฝ่ายปกครองนั้นเป็นการรายงานผู้เข้าพักทุก
คนไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ในขณะที่การรายงานผู้เข้าพักต่อส านักงานตรวจคนเข้าเมือง
จะเป็นการรายงานเฉพาะผู้เข้าพักที่เป็นคนต่างชาติเท่านั้น ปัจจุบันการรายงานผู้เข้าพักทั้งสองแบบมี
ความสะดวกมากขึ้น เนื่องจากสามารถยื่นแบบระบบออนไลน์ได้แล้ว แม้จะยังมีปัญหาเรื่องการกรอก
ข้อมูล การไม่มีประสิทธิภาพของระบบออนไลน์ และความไม่พร้อมของผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ระบบ
โทรคมนาคมยังเข้าไม่ถึง 

 จากการทบทวนกฎหมายและขั้นตอนการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของการประกอบธุรกิจ
โรงแรม พบว่า ในการท าธุรกิจโรงแรมต้องด าเนินการกฎหมายหลากหลายฉบับ ไม่น้อยกว่า 10 ฉบับ 
(ตารางท่ี 2.8) และต้องขออนุญาต/ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบกฎหมายหลาย
หน่วยงาน จึงท าให้การด าเนินธุรกิจโรงแรมมีความยุ่งยากหลายขั้นตอน จ าเป็นที่ผู้ประกอบการจะต้อง
ติดตามข้อมูลข่าวสาร กฎหมาย กฎระเบียบที่มีการก าหนดใช้ หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง
อย่างใกล้ชิด 

ตารางท่ี 2.8 สรุปกฎหมาย/ข้อก าหนดทีเ่กี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรม 

กฎระเบียบ/ข้อก าหนด 

โรงแรม 

ไม่ใช่โรงแรม ประเภทที่ 
1 

ประเภทที่ 
2 

ประเภทที่ 
3 

ประเภทที่ 
4 

ตรวจสอบพ้ืนท่ีที่อนุญาตให้ก่อสรา้ง
โรงแรม (พ.ร.บ.ผังเมืองฯ และกฏ
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง) 

     

ตรวจสอบพ้ืนท่ีและขออนุญาต
ก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารกรณอียู่
ในเขตโบราณสถาน (พ.ร.บ. โบราณ
สถานฯ) 

     

ตรวจสอบพ้ืนท่ีว่าอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติหรือไม่ (พ.ร.บ. อุทยาน
แห่งชาติ ฯ) 
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กฎระเบียบ/ข้อก าหนด 

โรงแรม 

ไม่ใช่โรงแรม ประเภทที่ 
1 

ประเภทที่ 
2 

ประเภทที่ 
3 

ประเภทที่ 
4 

ขอใบอนุญาตจดทะเบยีนโรงแรม กับ
กรมการปกครอง (พ.ร.บ. โรงแรม 
พ.ศ. 2547 มาตรา 15) 

     

จดแจ้ งน ายทะ เบี ยน 
ก ร ณี โ ฮ ม ส เ ต ย์  ห า ก
ต้องการได้รับการรับรอง
มาตรฐานกับกรมการ
ท่องเที่ ยว ต้องปฏิบัติ
ตามที่ก าหนด (ประกาศ
ก ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
มาตรา 6) 

จัดให้มีผูจ้ัดการโรงแรม (คุณสมบตัิ
ผู้จัดการโรงแรม) (พ.ร.บ. โรงแรม 
พ.ศ. 2547 มาตรา 30) 

     

จัดให้ผู้แทนผูจ้ัดการที่มีคุณสมบตั ิ
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนได้ไม่เกิน 7 วัน 
(พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 
32) 

     

บันทึก/รายงานผู้เข้าพัก 
ให้นายทะเบียนฝ่ายปกครอง (พ.ร.บ. 
โรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 35 และ 
36) 

     

แจ้งข้อมูลผู้เข้าพักที่เป็นชาวต่างชาติ
ให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  
(สตม.) (พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 
2522 มาตรา 38)  

     

ความมั่นคง/ปลอดภยัของตัวอาคาร 
(กฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคาร
ประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 5) 

     

(ตามลักษณะบ้าน) 

จัดท ารายงาน EIA กรณีมหี้องพัก 80 
ห้องขึ้นไป (ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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กฎระเบียบ/ข้อก าหนด 

โรงแรม 

ไม่ใช่โรงแรม ประเภทที่ 
1 

ประเภทที่ 
2 

ประเภทที่ 
3 

ประเภทที่ 
4 

มาตรา 44 และ เอกสารแนบท้าย 3 
และ 4) 

ห้องพัก 10-79 ห้องให้ท า IEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอใบอนุญาตจ าหน่ายสุรา 
(กฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา 
พ.ศ. 2560) 

     

ปฏิบัติตามก าหนดระยะเวลาจ าหน่าย
สุรา 

     

ขอใบอนุญาตสถานบริการ (พ.ร.บ. 
สถานบริการ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2546 
มาตรา 5) 

     

ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปน็
อันตรายต่อสุขภาพ 

     

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจยั (กันยายน 2562) 

2.2.4 ค่าธรรมเนียมและภาษีในการประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 

ในการประกอบธุรกิจโรงแรม ผู้ประกอบการจะต้องเสียค่าธรรมเนียม และภาษีประเภทต่างๆ
ตามกฎหมายเกี่ยวข้องหลายประการ  เช่น ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตก่อสร้างโรงแรม 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโรงแรม ค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจ ค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักโรงแรม 
และค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นต้น มีรายละเอียดดังตารางที่ 2.9  

ตารางที่ 2.9  ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีในการประกอบธุรกิจโรงแรม 

รายการ ค่าธรรมเนียม กฎหมาย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. ค่าธรรมเนียมการ
ออกใบอนุญาต
ก่อสร้าง 

ออกใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 200 
บาท 
ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร ฉบับละ 
100 บาท  
ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 50 บาท 
ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 50 
บาท  

พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 

ส านักงานเขตใน
กรุงเทพมหานคร 
หรือองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่โรงแรม
ตั้งอยู่ 
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ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 200 
บาท  
ใบรับรอง ฉบับละ 100 บาท  
ใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับ
ละ 10 บาท 

2. ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตโรงแรม 

ประเภท 1  10,000 บาท 
ประเภท 2  20,000 บาท 
ประเภท 3  30,000 บาท 
ประเภท 4   40,000 บาท 
ต่อใบอนุญาตทุก 5 ปี ค่าธรรมเนยีม
กึ่งหนึ่งของใบอนุญาต 

กฎกระทรวงมหาดไทย
ก าหนดค่าธรรมเนยีม 
หลักเกณฑ์ และวิธีการช าระ
ค่าธรรมเนียมส าหรับการ
ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 
2551 

ส่วนรักษาความ
สงบเรียบร้อย 3 
กรมการปกครอง 
หรือท่ีว่าการ
อ าเภอที่โรงแรม
ตั้งอยู่ 

3. ค่าธรรมเนียมการ
ประกอบธุรกิจ
โรงแรม 

ปีละ 40 บาทต่อห้อง กฎกระทรวงมหาดไทย
ก าหนดค่าธรรมเนยีม 
หลักเกณฑ์ และวิธีการช าระ
ค่าธรรมเนียมส าหรับการ
ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2558 

ส่วนรักษาความ
สงบเรียบร้อย 3 
กรมการปกครอง 
หรือท่ีว่าการ
อ าเภอที่โรงแรม
ตั้งอยู่ 

4. ค่าธรรมเนียมจาก
ผู้เข้าพักใน
โรงแรม 

อัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของอัตราคา่เช่า
ห้องพัก 

พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

5. ค่าใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

ตามขนาดธรุกิจ 
ประมาณ 100-1,000 บาทต่อปี 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2558 

ส านักงานเขตใน
กรุงเทพมหานคร 
หรือองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่โรงแรม
ตั้งอยู่ 

6. ภาษีมูลคา่เพิ่ม

(Value Added 
Tax: VAT) 

ผู้มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี และ
เป็นผู้ที่ต้องมีการซื้อสินค้าหรือรับ
บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสยี
ภาษีมูลคา่เพิ่ม โดยยื่นแบบแสดง
รายการและช าระภาษมีูลค่าเพิ่มรอ้ย
ละ 7 ของราคาขาย 

ประมวลรัษฎากร ส านักงาน
สรรพากรพื้นท่ี
สาขาท่ีโรงแรม
ตั้งอยู่ หรือผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

7. ภาษีป้าย อัตราค่าภาษีป้ายประเภทที่ 1 ป้ายที่มี
อักษรไทยล้วน คดิอัตรา 3 ต่อ 500 
ตารางเซนติเมตร ป้ายประเภทท่ี 2 

พ.ร.บ. ภาษีป้าย (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2534 

ส านักงานเขตใน
กรุงเทพมหานคร 
หรือองค์กร
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ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษร
ต่างประเทศ หรือปนกับภาพและ
เครื่องหมายอื่น คดิอัตรา 20 บาท ต่อ 
500 ตารางเซนติเมตร ป้ายประเภทท่ี 
3 (ก) ป้ายท่ีไม่มีอักษรไทย ไม่ว่ามภีาพ
หรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ หรอื (ข) 
ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือท้ังหมด
อยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ ให้
คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตาราง
เซนติเมตรเมื่อค านวณพื้นที่ของป้าย
แล้วถ้ามีอัตราต่ ากว่าป้ายละ 200 
บาท ให้เสียค่าภาษีป้ายละ 200 บาท 
ป้ายประเภทท่ี 4 หมายถึง ป้ายท่ี
เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ 
ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้าย
ที่ได้เสียภาษีแล้ว อันเป็นเหตุให้ตอ้ง
เสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้คดิอัตราตาม 
(1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี และให้
เสียเฉพาะจ านวนเงินภาษีท่ีเพิ่มขึน้ 
ป้ายทุกประเภทเมื่อค านวณพื้นที่ของ
ป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสยีภาษตี่ า
กว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษปี้าย
ละ 200 บาท 

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่โรงแรม
ตั้งอยู่ 

8. ค่าภาษีโรงเรือน
และภาษีทีด่ิน 

อัตราภาษรี้อยละ 12.5 ของค่ารายปี 
มีเกณฑ์ในการค านวณภาษีโรงเรือน
ส าหรับกจิการโรงแรม รีสอร์ท ห้องพัก
รายวัน (ค่าเช่าห้อง/วัน x จ านวนห้อง
ทั้งหมด x 365 วัน x ร้อยละ 8 จะได้
ค่ารายปี ดังน้ันค่าภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินท่ีโรงแรมต้องช าระรายปี คือ ค่า
รายปี x ร้อยละ 12.5 แต่อย่างไรก็
ตามการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ของประเทศก าลังเปลี่ยนแปลงไปให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมี

กฎหมายว่าด้วยภาษโีรงรือน ส านักงานคลัง 
ส านักงานเขต หรือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่
โรงแรมตั้งอยู่ 
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ผลจดัเก็บภาษีตามกฎหมายตั้งแตว่ันท่ี 
1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป81 

9. ภาษีเงินได้นติิ
บุคคล 

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนติิบุคคลที่จด
ทะเบียนตามประมวกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ต้องเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคล
ตามกฎหมายก าหนด 

ประมวกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยแ์ละประกาศ
กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี
เงินได้ (ฉบับท่ี 280) 

ส านักงาน
สรรพากรพื้นท่ี
สาขาท่ีโรงแรม
ตั้งอยู่ หรือช่องทาง
ออนไลน ์

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจยั (กันยายน 2562) 

2.2.5 สรุปกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจบริการโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 

จากข้อมูลกฎหมายทั้งหมดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น สรุปได้ว่า ในการด าเนินธุรกิจโรงแรม 
ผู้ประกอบการโรงแรมจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบไม่น้อยกว่า  11 ฉบับ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 12 เรื่อง (ดังสรุปไว้ในตารางที่ 2.7) กฎหมายหลักที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ
โรงแรมมีอยู่ด้วยกัน 4 ฉบับ ได้แก่  

1) พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ไม่อนุญาตให้ก่อสร้าง
โรงแรมได้ในบางพ้ืนที่ หากก่อสร้างในพ้ืนที่ห้ามก่อสร้างจะได้รับการลงโทษ และท าให้ไม่สามารถขอ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้ 

 2) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.  2522 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ที่ก าหนด
คุณสมบัติและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของโรงแรม ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องด าเนินการให้ถูกต้อง
ตามข้อก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งลักษณะอาคาร พ้ืนที่ว่าง ระบบการป้องกันอัคคีภัย ทางเดิน
หนีไฟ โรงแรมที่สร้างใหม่จะด าเนินการได้ง่ายกว่าการน าอาคารเก่ามาดัดแปลงเป็นโรงแรม เนื่องจากมี
ข้อจ ากัดด้านลักษณะอาคารและพ้ืนที่  

3) พ.ร.บ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการหรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ที่ก าหนดให้โรงแรมขนาด 80 ห้อง
ขึ้นไปที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจะต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
โรงแรมขนาด 10-79 ห้องต้องท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นซึ่งผู้ประกอบการ
ต้องว่าจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญจัดท า โดยเสียค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานาน กรณีการจัดท ารายงานการ

                                           
81 http://www.a-lisa.net/topic/5142 เข้าถึงเมื่อ 9 กันยายน 2562 
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ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ  5-6 แสนบาท ในขณะที่การจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงแรม 80 ห้อง ต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 9 แสน
ถึง 1 ล้านบาท และต้องใช้เวลาในการจัดท าประมาณ 3-8 เดือน ซึ่งถือว่าเป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายที่สูง
ส าหรับผู้ประกอบการ  

4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ที่ก าหนด
ว่ากิจการโรงแรม สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และผู้ประกอบการ
จะต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกับหน่วยงานท้องถิ่นทุกปี ซึ่งกิจการ
โรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมไม่ควรถูกก าหนดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การ
ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสร้างภาระให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการขนาดเล็กเพราะต้องขออนุญาตทุกปี 

ส่วนสถานที่พักท่ีไม่เป็นโรงแรมตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์
การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในบางเรื่อง เช่น ไม่ต้องขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม  และไม่ต้องบันทึกและรายงานผู้
เข้าพักต่อฝ่ายปกครองและรายงานผู้ เข้าพักชาวต่างชาติต่อส านักงานตรวจคนเข้าเมือง แต่
ผู้ประกอบการจะต้องจดแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมกับนายทะเบียน  กรณีสถานที่พักที่ไม่เป็น
โรงแรมที่จัดเป็นประเภทโฮมสเตย์จะต้องจดแจ้งเป็นสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมกับฝ่ายปกครอง และ
หากประสงค์จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและการประชาสัมพันธ์จากกรมการท่องเที่ยวจะต้องไ ด้รับ
การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์  

จากข้อก าหนดที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นโรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย
นั้นมีเป็นจ านวนมาก และบางขั้นตอนด าเนินการยาก ใช้เวลา และเสียค่าใช้จ่ายมาก จึงท าให้
ผู้ประกอบการโรงแรมไม่สนใจหรือไม่มีแรงจูงใจในการเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม 
คณะผู้วิจัยเห็นว่าที่ผ่านมาภาครัฐได้มีความพยายามในการผ่อนปรนกฎระเบียบบางประการเพ่ือให้
โรงแรมที่ด าเนินการอยู่แล้วสามารถเข้าระบบได้ เช่น การออกกฎกระทรวงก าหนดประเภทและ
หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551, พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2561 และมาตรา 44 ค าสั่ง 
คสช. ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท  
ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีส าหรับผู้ประกอบการที่ท าโรงแรมอยู่แล้วหรือก าลังท าโรงแรมในการด าเนินการ
ให้โรงแรมถูกกฎหมายจากข้อยกเว้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยผังเมือง 
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2.3 ตัวอย่างกฎหมายต่างประเทศ (Best Practice) เกี่ยวกับธุรกิจบริการโรงแรม  
รีสอร์ทและห้องชุด  

2.3.1 ประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุ่นเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติจ านวนมาก 
กรมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น รายงานว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นมีมูลค่าตลาดสูงถึง  
25.5 ล้านล้านเยน ในปี พ.ศ. 2558 และมีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในญี่ปุ่น 28.7 ล้านคนในปี  
พ.ศ. 2560 จากการขยายตัวของการท่องเที่ยวท าให้ธุรกิจโรงแรมมีการเติบโตเพ่ิมขึ้นด้วย เพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวที่เพ่ิมจ านวนขึ้นทุกปี ญี่ปุ่นจึงมีการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
การท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 

การประกอบธุรกิจโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นนั้นจะต้องมีการขอใบอนุญาต โดยมีกฎหมาย  
3 ฉบับที่ก ากับดูแลกิจการโรงแรม   

(1) Act on development of hotels for inbound tourists กระทรวงที่ดินสาธารณูปโภค 
ขนส่ง และการท่องเที่ยว เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายนี้ ซึ่งตามกฎหมายก าหนดว่า 

- โรงแรมต้องมีตั้งแต่ 15 ห้องขึ้นไป โดยมีห้องมาตรฐาน (standard) มากกว่า
ครึ่งหนึ่งของจ านวนห้องพักท้ังหมด  

- โรงเตี๊ยมหรือเรียวกัง (Ryokan) จะต้องมีห้องตั้งแต่ 10 ห้องขึ้นไป โดยมีห้อง
มาตรฐานมากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนห้องพักท้ังหมด 

(2) Inns and hotels act อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และ
สวัสดิการ กฎหมายนี้แบ่งโรงแรมออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1) กิจการโรงแรมและโรงเตี๊ยม (Inns and hotel operation)  
2) กิจการที่พักซึ่งบริการอุปกรณ์อ านวยความสะดวกแบบใช้ร่วมกัน (Common 

lodging house operation) เช่น โฮสเทล (Hostel) ยูธโฮสเทล (Youth Hostel) 
และเพนชั่น (Pension) เป็นต้น และ  

3) บ้านพักที่ให้บริการอาหารส าหรับคนที่เข้าพัก (Boarding house operation) โดย
ให้บริการที่พักตั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป 

(3) Private lodging business act มีกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการเป็น 
ผู้บังคับใช้ ซึ่งก ากับดูแลสถานที่พักที่เรียกว่า minshuku ซึ่งต้องขออนุญาตในการ
ประกอบกิจการ และต้องมีผู้บริหารอยู่ในสถานที่พักตลอดเวลา รวมทั้งขนาดของห้องต้อง
เป็นไปตามกฎกติกาที่ก าหนดไว้ อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติมิได้มีการบังคับใช้กฎกติกา
เหล่านี้อย่างจริงจัง ท าให้มีสถานที่พักให้เช่าแบบ AirBNB ที่ไม่มีผู้ที่ดูแลที่พักประจ าและ
ขนาดห้องมิได้เป็นไปตามมาตรฐานเกิดข้ึนได้อย่างแพร่หลาย 
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นอกจากประเภทที่พักตามที่กล่าวมาแล้ว ที่พักระยะสั้นที่ผู้ประกอบการรายเล็กปล่อยให้เช่า
ผ่าน platform เช่น AirBNB ที่เรียกว่า Minpaku ได้รับความนิยมอย่างมาก ปัจจุบันการจองห้องพัก
ออนไลน์ท าได้สะดวกรวดเร็ว นักท่องเที่ยวนิยมจองผ่านแอปพลิเคชัน (Application) โดยเฉพาะ 
AirBNB ผู้ประกอบการที่พักได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจให้สะดวกรวดเร็ว 
เช่น ร้านสะดวกซ้ือ Seven-Eleven Japan Co ร่วมมือกับบริษัทท่องเที่ยว JIB Corp ให้บริการส าหรับ
ผู้ที่พัก Minpaku สามารถเช็คอินและรับกุญแจห้องได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เซเว่น อีเลฟเว่น (Seven-
Eleven) ได้ ซึ่งกลุ่มผู้ใช้บริการธุรกิจห้องพักประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นเด็กรุ่นใหม่  

ที่ผ่านมาในช่วง 2-3 ปี รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ความส าคัญในการผลักดันธุรกิจที่พักอาศัยขนาดเล็ก 
และในปี พ.ศ. 2561 รัฐบาลได้ผ่านกฎหมายเพื่อก ากับดูแลแบ่งปันบ้านพัก (Home Sharing) ที่เรียกว่า 
Minpaku เพ่ือส่งเสริมให้มีบริการที่พักโดย (1) ไม่มีการก าหนดขนาดของห้อง (2) ไม่จ ากัดพ้ืนที่ที่
สามารถให้บริการได้ (3) ไม่ต้องมีผู้ดูแลที่พักประจ าอยู่ ณ ที่พัก อย่างไรก็ดี รัฐบาลท้องถิ่นสามารถ
ก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมได้ เช่น เทศบาลกรุงเกียวโตประกาศห้ามให้บริการที่พักแบบ Minpaku ในเขต
ที่พักอาศัย (residential district) เป็นต้น  

ผู้ประกอบการที่พักประเภทนี้ต้องได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงที่ดิน (Land Ministry) ก่อน
ถึงจะด าเนินธุรกิจได้ โดยมีข้อก าหนดว่า ต้องมีการจดทะเบียนทั้งประเภทที่เป็นเจ้าของบ้านปล่อยเช่า 
และที่พักเชิงพาณิชย์ เปิดรับนักท่องเที่ยวได้แห่งละไม่เกิน 180 วันต่อปี เพ่ือที่จะแยกตลาด  
“home sharing” ซึ่งเป็นการให้เช่าที่พักส่วนบุคคลเป็นครั้งคราวเพ่ือ “หารายได้เสริม” ออกจาก
กิจการโรงแรมที่ให้บริการที่พักชั่วคราวในเชิงพาณิชย์ เจ้าของบ้านที่ต้องการปล่อยเช่าที่พักมากกว่า 
180 วัน จะต้องเลือกการขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งจะมีภาระภาษีท่ีต่างกัน 

อย่างไรก็ดี ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ การให้เช่าที่พักในตึกคอนโดมิเนียมหรืออะพาร์ตเมนท์ซึ่งมี 
ผู้อาศัยรวมกันหลายราย กฎหมายที่ออกมาท าให้คอนโดมิเนียมหรืออะพาร์ตเมนท์ไม่สามารถปฏิเสธใน
การที่เจ้าของห้องรายหนึ่งใดเลือกที่จะให้เช่าห้องพักของตนแก่นักท่องเที่ยว ยกเว้นจะต้องมีการ
ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสถานที่พักนั้นๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว การแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวต้องอาศัยเสียง 
3 ใน 4 ของเจ้าของที่พักในตึก   

2.3.2 ประเทศฝรั่งเศส 

ประเทศฝรั่งเศส ก ากับดูแลกิจการโรงแรมผ่านกฎหมายว่าด้วยการท่องเที่ยว Code du 
Tourisme (Book III : Equipment and amenities) กฎหมายการท่องเที่ยวของฝรั่งเศสแบ่งประเภท
โรงแรม เป็น 3 ประเภท ได้แก่ โรงแรมที่ด าเนินเป็นธุรกิจ (business hotel) ที่พักอ่ืนที่ไม่เป็นโรงแรม 
และสถานที่ส าหรับตั้งแคมป์และคาราวาน 

กฎหมายดังกล่าวไม่ได้นิยามค าว่า “โรงแรม” ไว้เป็นการเฉพาะ แต่ก าหนดมาตรฐานสิ่งอ านวย
ความสะดวกในโรงแรมตามระดับ “ดาว” ที่ให้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขกลางที่บังคับใช้กับทุกรัฐที่เป็น
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สมาชิกสหภาพยุโรป จ านวนดาวที่ที่พักได้รับจะเป็นตัวแปรส าคัญที่ก าหนดอัตราค่าเช่าที่ผู้ให้เช่า
สามารถเรียกเก็บจากผู้บริโภคได้ ทั้งนี้ รัฐไม่ได้ก ากับอัตราค่าเช่าโดยตรง เพียงแต่เป็นผู้รับรอง
มาตรฐานของโรงแรมจากระบบ “ดาว” นอกจากนี้ กฎกติกาได้ก าหนดไว้ว่า อัตราค่าเช่าที่แสดงจะต้อง
รวมภาษีและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ด้วย เพื่อให้การโฆษณามีความชัดเจนและโปร่งใส นอกจากนี้แล้ว ยังมี
ข้อก าหนดเกี่ยวกับความรับผิดของผู้จัดการโรงแรมเม่ือเกิดปัญหา เช่น กรณีลักทรัพย์อีกด้วย 

ส่วนที่พักอ่ืนที่ไม่เป็นโรงแรมในกฎหมายการท่องเที่ยวของฝรั่งเศส หมายถึง บ้านพักส าหรับ
นักท่องเที่ยว (residence de tourisme) ซึ่งปกติจะมีครัวเพ่ือประกอบอาหาร รีสอร์ท (village de 
vacances) ยูธโฮสเทล (auberge de jeunesse) ที่พักอาศัยแบบ bed and breakfast (chambres 
d'hôtes) และกระท่อมหรือท่ีพักชั่วคราวบนภูเขา (refuges de montagne) 

ส าหรับการก ากับดูแลที่พักแต่ละประเภทจะแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น กรณีของที่พักอาศัยแบบ 
bed & breakfast นั้น มีเงื่อนไขว่าเจ้าของที่พักต้องอาศัยในที่ที่ให้เช่าด้วย โดยอนุญาตให้มีห้องพักได้
ไม่เกิน 5 ห้อง มีจ านวนผู้เข้าพักไม่เกิน 15 คนต่อคืน ราคาห้องพักต้องรวมอาหารเช้า ขนาดของห้อง
ต้องไม่ต่ ากว่า 9 ตารางเมตร โดยไม่รวมห้องน้ า ต้องมี เครื่องจับควันไฟและเครื่องจับก๊ าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ หากมีการใช้เชื้อเพลิงหรือก๊าซในสถานที่พักที่ให้เช่า เป็นต้น  

ส าหรับที่พักที่ให้เช่าผ่าน AirBNB นั้นสามารถจ าแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ82 

(1) ที่พักท่ีเจ้าของบ้านพักอยู่ด้วยไม่ต่ ากว่า 8 เดือนต่อปี (primary residence) ซึ่งสามารถให้
เช่าทั้งหลังได้ไม่เกินปีละ 120 วัน แต่หากเป็นการเช่าห้องในบ้าน จะไม่มีการจ ากัดจ านวน
วันที่สามารถให้เช่าได้ หากเจ้าของบ้านให้เช่าเกินเกณฑ์จ านวนวันที่ก าหนด จะต้องแจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ดี ส าหรับบางเมือง เช่น Aix en Provence, 
Annecy หรือ Bordeaux ทาง AirBNB จะเป็นผู้ติดตามจ านวนวันและจะยกเลิกการเปิด
ให้จองหากที่พักดังกล่าวมีจ านวนวันเช่าที่เกินเกณฑ์ท่ีก าหนด 

(2) ที่พักที่เป็นบ้านที่สองหรือบ้านตากอากาศ (secondary residence) ซึ่งเจ้าของอาศัยอยู่ 
ปีละไม่เกิน 4 เดือน ในกรณีนี้สามารถปล่อยเช่าได้โดยไม่จ ากัดเวลา หากแต่ต้องแจ้ง 
การให้เช่าเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

(3) ที่พักที่ส าหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ (non-residential space) ได้แก่ โรงแรม Bed & 
Breakfast ซึ่งหมายถึงการให้เช่าห้องในบ้านส่วนบุคคลที่รวมอาหารเช้า หรือ service 
apartments 

ทั้งนี้  การแยกประเภทของที่ พักมีไว้ เ พ่ือก าหนดมาตรฐานของบริการและภาระภาษี 
ตัวอย่างเช่น การให้เช่าห้องในบ้านที่อาศัยอยู่หากรายได้ไม่เกิน 780 ยูโร หรือประมาณ 27 ,360 บาท 

                                           
82 AirBNB Help Center, Responsible hosting in France. สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 
https://www.airbnb.com/help/article/1383/responsible-hosting-in-france 

https://www.airbnb.com/help/article/1383/responsible-hosting-in-france
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หรือในกรณีที่ให้เช่าที่พักเพ่ือนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ หากไม่มีการจัดระดับดาว หากรายได้ไม่เกิน   
7 หมื่นยูโร หรือ 2.5 ล้านบาท จะได้ลดหย่อนภาษีครึ่งหนึ่ง หากเป็นโรงแรมหรือ bed & breakfast  
ที่มีการจัดระดับดาวจะได้รับการลดหย่อนภาษีรายได้ถึงร้อยละ 71 หากรายได้ไม่เกิน 1.7 แสนยูโร 
หรือ 6.8 ล้านบาท อนึ่ง ส าหรับรายได้จาก home sharing ผ่าน platform เช่น AirBNB ต้ังแต่ปี  
พ.ศ. 2562 จะต้องรายงานให้สรรพากรของฝรั่งเศสทราบเพ่ือการจัดเก็บภาษี 

2.3.3 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกามีการก ากับดูแลธุรกิจที่พักระยะสั้นค่อนข้างเข้มงวด ทั้งนี้เนื่องจาก
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศขนาดใหญ่ประกอบด้วยรัฐและมลรัฐมากกว่า 50 แห่ง ท าให้การก ากับดูแล
ภายในสหรัฐฯ แบ่งเป็นการก ากับดูแลใน 3 ระดับ ได้แก่ การก ากับดูแลจากรัฐบาลกลาง (Federal 
Regulatory) การก ากับดูแลในแต่ละรัฐหรือมลรัฐ (State Regulatory) และการก ากับดูแลในระดับ
ท้องถิ่น (Local Regulatory) 

(1) การก ากับดูแลจากรัฐบาลกลาง (Federal Regulatory) 
ทั้งนี้การก ากับดูแลในระดับรัฐบาลกลางจะเป็นการก ากับดูแลในภาพรวมมากกว่าการก ากับ

ดูแลในการประกอบกิจการ ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องส่วนมากจะเป็นการก ากับดูแลด้านความปลอดภัย
ของประชาชน อาทิ  

 กฎหมายว่าด้วยการก ากับดูแลด้านความปลอดภัยจากการท างาน the Occupation Safety 
and Health Act อยู่ ภ า ย ใ ต้ ก า ร ก า กั บ ดู แ ล ข อ ง  Occupation Safety and Health 
Administration หรือ OSHA ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือก ากับดูแลด้านความปลอดภัยในการท างาน 
รวมถึงสุขภาพและสวัสดิการของลูกจ้างและพนักงานของโรงแรม ให้ได้รับสวัสดิการที่เป็น
ธรรม ไม่โดนเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง 

 กฎหมายว่าด้วยความสะอาดปลอดภัยเกี่ยวกับน้ าและสิ่งแวดล้อม the Safe Drinking Water 
Act of 1974 อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ Environment Protection Agency หรือ EPA 
ซึ่งก ากับดูแลเกี่ยวกับความสะอาดของน้ าดื่มที่ให้บริการภายในบริเวณที่พักและประชาชน
โดยทั่วไป นอกจากนี้ EPA ยังมีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับการบ าบัดน้ าเสีย และการ
ก าจัดของเสียที่ปล่อยจากโรงแรมหรือที่พักด้วย เพ่ือมิให้มีการปล่อยของเสียออกมาท าลาย
สิ่งแวดล้อม EPA มีอ านาจในการเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการก าจัดของเสียดังกล่าว 
หากมีการละเมิดต่อกฎหมายสิ่งแวดล้อม EPA สามารถสั่งลงโทษผู้ประกอบการดังกล่าวได้ด้วย 

 กฎหมายว่าด้วยความสะอาดปลอดภัยและสุขอนามัยเกี่ยวกับอาหาร the Food Service 
Sanitation Ordinance อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ Food and Drug Administration 
(FDA) ซึ่งก ากับดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยจากอาหารที่ให้บริการทั้งใน
ร้านอาหารหรือภัตตาคารทั่วไป รวมทั้งอาหารที่ให้บริการในโรงแรมท่ีพัก 
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(2) การก ากับดูแลในระดับรัฐหรือมลรัฐ (State Regulatory) 
การก ากับดูแลในระดับรัฐหรือมลรัฐเป็นการก ากับดูแลที่เพ่ิมเติมมากกว่าการก ากับดูแลใน

ระดับรัฐบาลกลาง ทั้งนี้ หน่วยงานในระดับรัฐหรือมลรัฐจะมีบทบาทและอ านาจในการก ากับดูแลตรง
ต่อผู้ประกอบการมากกว่า ตัวอย่างเช่น ในรัฐวอชิงตันการประกอบธุรกิจการให้บริการที่พักแรมระยะ
สั้นมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ต่ ากว่า 3 ฉบับ83 เนื่องจากการให้บริการของโรงแรมและที่พักจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน ดังนั้น จึงต้องมีการก ากับดูแลตั้งแต่การก่อสร้าง
อาคาร การก าจัดของเสียและกากอาหาร การควบคุมโรคต่างๆ อาทิ  

 การขออนุญาตประกอบกิจการ (Licensing and Regulation of Hotels) ตามกฎหมาย 
RCW 70.62 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก ากับดูแลด้านสุขอนามัยและอยู่ภายใต้การก ากับดูแล
โดยกระทรวงสาธารณสุข มีข้อก าหนดให้โรงแรมต้องมีการบันทึกและเก็บข้อมูลของผู้เข้า
พักอาศัยเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี นอกจากนี้แล้ว กรมอนามัยยังสามารถเข้าไปตรวจสอบ
สถานที่ได้ตามความจ าเป็น รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขสามารถเพิกถอนใบอนุญาตหรือ
สั่งระงับการเปิดกิจการได้ หากพบว่าที่พักดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

 Fire Safety Laws เป็นข้อก าหนดและข้อบังคับต่างๆ เพ่ือป้องกันการเกิดอัคคีภัย 
 Occupational Safety and Health Act (OSHA) เ ป็ นข้ อก าหนด เ กี่ ย ว กั บ คว าม

ปลอดภัยและอาชีวอนามัยซึ่งให้ความคุ้มครองแก่พนักงานที่ท างานภายในโรงแรม 
นอกจากนี้แล้ว ยังมีกฎหมาย Antitrust Laws and the Operation and Marketing of 

Hotels เป็นกฎหมายที่ช่วยส่งเสริมการแข่งขันในตลาดของธุรกิจบริการโรงแรมในรัฐวอชิงตัน เพ่ือมิให้
เกิดการผูกขาดอ านาจในการให้บริการ 

(3) การก ากับดูแลในระดับท้องถิ่น (Local Regulatory) 
การก ากับดูแลการประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ทจะก ากับดูแลแบบเข้มงวดในระดับท้องถิ่น 

เนื่องจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเป็นระดับที่ใกล้ชิดกับผู้ประกอบการมากที่สุด ซึ่งจะสามารถทราบ
ต าแหน่งที่ตั้ง และสามารถเข้าตรวจสอบการด าเนินการได้ ทั้งนี้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการประกอบ
กิจการโรงแรมในระดับท้องถิ่น ได้แก่  

1) กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและสุขอนามัย ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
สาธารณสุขระดับท้องถิ่น (the health and sanitation department)  มีหน้าที่
ออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงแรมที่พัก เพ่ือเป็นการรับรองเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพและอนามัยจากการให้บริการอาหาร ห้องพัก รวมถึงสุขาภิบาล
ต่างๆ ทั้งนี้ ส านักงานสาธารณสุขระดับท้องถิ่นสามารถเข้าไปด าเนินการตรวจสอบ 

                                           
83 Sandman Savrann. August 2013. The Washington State Hospitality Law Manual, Third Edition. ดาวน์โหลดได้ที่ 
http://www.sandmansavrann.com/the-washington-state-hospitality-law-manual-third-edition-2/ 
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(Inspect) สถานที่ให้บริการได้ทุกเมื่อ หากพบว่าสถานที่ใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยสุขภาพและสุขอนามัย ส านักงานสาธารณสุขสามารถด าเนินการเพิกถอน
ใบอนุญาตการประกอบกิจการได ้

2) กฎหมายว่าด้วยอาคารและผังเมือง อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานควบคุม
อาคารและก าหนดผังเมือง (Building and zoning departments) ซึ่งมีหน้าที่ใน
การออกใบอนุญาตส าหรับการก่อสร้างอาคารใหม่ รวมทั้งการปรับปรุงอาคารให้ ได้
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้  ภายใต้กฎหมายว่าด้วยอาคารและผังเมืองมี
ข้อก าหนดเกี่ยวกับเขตพ้ืนที่หรือโซนส าหรับการประกอบกิจการโรงแรม รวมทั้ง
กฎหมายดังกล่าวมีข้อก าหนดเกี่ยวกับมาตรฐานการก่อสร้างอาคาร การปรับปรุง
เพ่ิมเติมอาคาร ไม่ว่าจะเป็นระบบแสงสว่าง การระบายอากาศ ห้องน้ า ลิฟต์ ทางเดิน
สาธารณะ สถานที่จอดรถ ห้องอาหาร เป็นต้น 

3) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัย เป็นกฎหมายที่ก าหนดและควบคุมมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยจากเพลิงไหม้ ทั้งนี้อาคารหรือสถานที่ใดก็ตามจ าเป็นต้องจัดให้มี
อุปกรณ์ส าหรับป้องกันเพลิงไหม้ ได้แก่ เครื่องดับเพลิง เครื่องตรวจจับควัน เครื่อง
ตรวจจับควัน สปริงเกอร์ พัดลม ท่อระบายอากาศ ไฟทางออกฉุกเฉิน นอกจากนี้
ภายใต้กฎหมายดังกล่าว ยังมีข้อก าหนดให้โรงแรมจ าเป็นต้องมีการบ ารุงรักษาไฟ
ฉุกเฉินและสปริงเกอร์ฉุกเฉินอย่างเหมาะสม และต้องมีการฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภัยส าหรับผู้จัดการโรงแรมและพนักงานโรงแรมด้วย  

ขณะที่ที่พักระยะสั้นประเภทแบ่งปันบ้านพักให้เช่า หรือที่เรียกกว่าธุรกิจ home sharing ซึ่ง
ก าลังเป็นธุรกิจที่พักแบบใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในทุกประเทศทั่วโลก ส่งผลให้การก ากับดูแลใน  
แต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละเมืองใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาต้องมีการปรับตัว โดยการก ากับดูแลใน 
แต่ละเมืองจะมีความเข้มข้นแตกต่างกันไป เช่น84  

1. ซานฟรานซิสโก ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการที่ต้องการแบ่งบ้านพักให้เช่ากับนักท่องเที่ยว
ต้อง 

 ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าระยะสั้น  
 ปล่อยเช่าได้ไม่เกิน 90 วันต่อปี แต่หากเจ้าของบ้านอาศัยอยู่ร่วมด้วยสามารถ

ปล่อยเช่าได้ไม่จ ากัดจ านวนวัน 
 ต้องมีการรายงานผู้เข้าพักให้รัฐบาลท้องถ่ินทราบทุกไตรมาส 

                                           
84 ดัดแปลงจาก https://www.2ndaddress.com/research/short-term-rental-laws/ 
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2. ลอสแองเจลิส ออกกฎหมายฉบับใหม่เพ่ือใช้ก ากับดูแลธุรกิจที่พักประเภทนี้เป็นการเฉพาะ 
ชื่อว่า “the city ordinance”85 ประกาศบังคับใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่าน
มา ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวก าหนดให้ 

 ต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นทุกๆ 1 ปี 
 ปล่อยเช่าระยะสั้นได้ โดยต้องไม่เกิน 120 วันต่อปี หากละเมิดไม่ปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดดังกล่าว จะถูกปรับวันละ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
 เสียภาษีโรงแรมให้กับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น 
 เก็บข้อมูลผู้เข้าพักส าหรับการตรวจสอบ 

2.4 การเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น  ฝรั่งเศส และ
สหรัฐอเมริกาในการประกอบธุรกิจโรงแรม 

การศึกษากฎหมายการก ากับดูแลธุรกิจบริการที่พักในทั้งสามประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส 
และสหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบกับประเทศไทย ตามตารางท่ี 2.10 พบว่า  

ประการแรก กฎหมายที่ใช้ในการก ากับดูแลของประเทศไทยมีหลายฉบับ ขณะที่กฎหมายใน
ประเทศญี่ปุ่นมีเพียง 3 ฉบับ ประเทศฝรั่งเศสมีกฎหมายที่ก ากับดูแลเพียง 1 ฉบับ และการก ากับดูแล
ในสหรัฐอเมริกาความเข้มข้นของการก ากับดูแลจะแตกต่างกันไปตามแต่ท้องถิ่น แต่โดยมากแล้วการ
ก ากับดูแลหลักจะเป็นเพียงการก ากับดูแลเกี่ยวกับโครงสร้างและความปลอดภัยของอาคาร และ
สุขอนามัยจากการให้บริการด้านที่พัก อาคาร สถานที่บริการเป็นหลัก 

ประการที่สอง ในต่างประเทศมีการแบ่งแยกประเภทห้องพักที่หลากหลาย กล่าวคือ ใน
ประเทศญี่ปุ่น และฝรั่งเศล มีการก าหนดประเภทของที่พักเพ่ือที่จะรองรับบริการที่พักหรือห้องพักทุก
ประเภท โดยเฉพาะที่พักหรือห้องพักในระบบ home sharing ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ขณะที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกากฎหมายระดับประเทศไม่ได้มีแบ่งแยกการก ากับดูแลประเภทห้องพัก หากแต่รัฐบาล
ท้องถิ่นแต่ละแห่งจะออกกฎหมายก ากับดูแลที่แตกต่างกันไป เช่น ลอสแองเจลิส มีกฎหมายก ากับดูแล
ธุรกิจประเภท home sharing แยก ซึ่งต่างจากประเทศไทยที่มีการจ าแนกประเภทของโรงแรมถึง 4 
ประเภท และมีที่พักอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่โรงแรม ที่มีห้องไม่เกิน 4 ห้องและผู้เข้าพักไม่เกิน 20 คน ซึ่งไม่ต้องขอ
อนุญาตและไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎกติกาใดๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยโรงแรม จึงอาจกล่าวได้ว่าการก ากับ
ดูแลที่พักขนาดเล็กของไทยผ่อนปรนมากกว่าในญี่ปุ่นและฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกาที่มีกฎกติกาที่
ก าหนดขึ้นมาส าหรับการให้เช่าที่พักชั่วคราวที่เป็นขนาดเล็กหรือที่เป็นของบุคคลธรรมดาที่ปล่อยเช่า 
เช่น ก าหนดให้มีการจดแจ้งหรือการขออนุญาต ก าหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูล เช่น การแสดงอัตรา
ค่าบริการ การแสดงเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น 

                                           
85 http://clkrep.lacity.org/onlinedocs/2014/14-1635-S2_ORD_185931_07-01-19.pdf 
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ประการสุดท้าย ประเทศไทยยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎกติกาในการให้เช่าห้องพักแบบ 
home sharing ว่ามีเงื่อนไขในการให้เช่าอย่างไร เพ่ือแยกแยะระหว่างการประกอบกิจการที่พักหรือ
ห้องพักท่ีเป็นการ “หารายได้เสริม” กับการประกอบกิจการในเชิงพาณิชย์ เช่น ในกรณีที่มีนายทุนที่ซื้อ
บ้านหรือห้องพักเพ่ือปล่อยเช่าจ านวนมาก เพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีโรงแรม ภาษีท่องเที่ยว หรือกฎ 
กติกาอ่ืนๆ เช่น การรายงานผู้เข้าพัก เป็นต้น ซึ่งในกรณีของญี่ปุ่นและฝรั่งเศสจะมีการก าหนดจ านวน
วันที่ให้เช่า และเงื่อนไขเกี่ยวกับว่าสถานที่พักที่ให้เช่านั้นเป็นสถานที่ที่เจ้าของพักอยู่ด้วยหรือไม่ หรื อ
เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อไว้เพ่ือให้เช่าโดยเฉพาะ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยยังไม่มีความ
ชัดเจนเรื่องการเก็บภาษีรายได้จากผู้ให้เช่าที่พักแบบ home sharing 

อย่างไรก็ดี การปล่อยเช่าห้องพักในคอนโดมีเนียมในประเทศไทยนั้นยังผิดกฎหมาย เนื่องด้วย
เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ศาลจังหวัดหัวหินมีค าตัดสินในกรณีที่ผู้ซื้อห้องชุดในอาคารชุดหรือ
คอนโดมิเนียม “วันเวลา เขาเต่า” บางรายน าห้องชุดไปปล่อยให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเช่ารายวัน และรายสัปดาห์ ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน แอร์บีเอ็นบี (AirBNB) ว่าเป็น
การกระท าที่ผิดพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เป็นครั้งแรกสองคดี ด้วยเหตุจากการน าอาคารมา
ใช้ผิดวัตถุประสงค์   

ในทางตรงกันข้าม กฎกติกาในการก ากับดูแลที่พักที่มีขนาดมากกว่า 4 ห้องและผู้พักมากกว่า 
20 คนต่อคืนกลับเข้มงวดมาก เนื่องจากมีรายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนห้อง ขนาดของห้อง บริการที่มีใน
โรงแรม เช่น ร้านอาหาร สถานบริการ หรือห้องประชุม ซึ่งไม่พบเจอในกฎหมายของทั้งสองประเทศ  
ซึ่งข้อก าหนดดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเป็นอุปสรรคในการประกอบกิจการให้บริการห้องพักที่ไม่เข้าข่าย 
“สถานที่พักท่ีไม่เป็นโรงแรม” ตามกฎหมาย 
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ตารางท่ี 2.10 ตารางเปรียบเทียบการก ากับดูแลธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุดระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ 

การก ากับดูแล ญี่ปุ่น ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา ไทย 

กฎหมายที่ใช้ก ากับ
ดูแล 

มี 3 ฉบับ  

(1) Act on 
development of hotels 
for inbound tourists 
ภายใต้กระทรวงท่ีดิน 
สาธารณูปโภค ขนส่ง และ
การท่องเที่ยว 
(2) Inns and hotels act 
อยู่ภายใต้กระทรวง
สาธารณสุข แรงงาน และ
สวัสดิการ 
(3) Private lodging 
business act ภายใต้ 
กระทรวงสาธารณสุข 
แรงงาน และสวสัดิการ 
ก ากับดูแลสถานท่ีพักที่
เรียกว่า minshuku 

กฎหมายว่าด้วยการท่องเที่ยว 
Code du Tourisme (Book III : 
Equipment and amenities) 

กฎหมายที่ใช้ก ากับดูแลแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
ได้แก่  

(1) การก ากับดูแลจากรัฐบาลกลาง 
(Federal Regulatory) 

 the Occupation Safety and 
Health Act เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการประกอบอาชีพ 

 the Safe Drinking Water Act of 
1974 เกี่ยวกับความปลอดภัยด้าน
สุขอนามัยของน้ าดื่ม 

 the Food Service Sanitation 
Ordinance เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยจากอาหาร
ที่ให้บริการ 

(2) การก ากบัดูแลในระดับรัฐหรือมลรฐั 
(State Regulatory) 

 การขออนุญาตประกอบกิจการ 
(Licensing and Regulation of 
Hotels) 

มีมากกว่า 10 ฉบับ  

(1) พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518 และ 
พ.ร.บ การผังเมือง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2558 

(2) พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(3) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 

2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 
2522 

(4) กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะอาคาร
ประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจ
โรงแรม พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2561 

(5) ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(6) พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

(7) ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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การก ากับดูแล ญี่ปุ่น ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา ไทย 

 Fire Safety Laws เป็นข้อก าหนด
และข้อบังคับต่างๆ เพื่อป้องกันการ
เกิดอัคคีภัย 

 Occupational Safety and 
Health Act (OSHA) เป็น
ข้อก าหนดเกี่ยวกับความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยซึ่งให้ความ
คุ้มครองแก่พนักงานท่ีท างาน
ภายในโรงแรม 

(3) การก ากับดูแลในระดับท้องถิ่น 
(Local Regulatory) 

 กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและ
สุขอนามัย ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของส านักงานสาธารณสุข
ระดับท้องถิ่น (the health and 
sanitation department)  มี
หน้าท่ีออกใบอนุญาตในการ
ประกอบกิจการโรงแรมที่พัก เพื่อ
เป็นการรับรองเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพและอนามัย
จากการให้บริการอาหาร 

เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรอื
การด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 

(8) พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 
(9) กฎกระทรวงก าหนดประเภทและ

หลักเกณฑ์การประกอบธุรกจิ
โรงแรม พ.ศ. 2551  

(10) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการ
ประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท 

(11) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2558 

(12) พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
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การก ากับดูแล ญี่ปุ่น ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา ไทย 

 กฎหมายว่าด้วยอาคารและผังเมือง 
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานควบคุมอาคารและ
ก าหนดผังเมือง (Building and 
zoning departments) ซึ่งมีหน้าที่
ในการออกใบอนุญาตส าหรับการ
ก่อสร้างอาคารใหม่ รวมทั้งการ
ปรับปรุงอาคารใหไ้ดต้ามมาตรฐาน 

 กฎหมายว่าด้วยการป้องกันอัคคภียั 

(13) พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 
พ.ร.บ. สถานบริการ (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2546 

(14) กฎกระทรวงการอนุญาตขายสรุา 
พ.ศ. 2560 

(15) ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
ก าหนดเวลาห้ามขายเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558 

(16) ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานบริการท่องเที่ยว
มาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย พ.ศ. 2554 

 

การแบ่งประเภทท่ีพัก (1) กิจการโรงแรมและ
โรงเตี๊ยม (Inns and hotel 
operation)  
(2) กิจการที่พักซึ่งบริการ
อุปกรณ์อ านวยความสะดวก
แบบใช้ร่วมกัน (Common 
lodging house 
operation) เช่น โฮสเทล 
(Hostel) ยูธโฮเทล (Youth 

(1) โรงแรมที่ด าเนินเป็น
ธุรกิจ (business hotel)  
(2) ที่พักอ่ืนท่ีไม่เป็นโรงแรม  
เช่น  
รีสอร์ท (village de 
vacances) ยูธโฮสเทล 
(auberge de jeunesse) ที่
พักอาศัยแบบ bed and 
breakfast (chambres 

ขึ้นอยู่กับการก ากับดูแลของแต่ละรัฐบาล
ท้องถิ่น หรือแต่ละเมือง  

(1) กิจการที่พักท่ีเป็นโรงแรม 
(2) กิจการที่พักท่ีไม่เป็นโรงแรม 
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การก ากับดูแล ญี่ปุ่น ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา ไทย 

Hotel) และเพนช่ัน 
(Pension) เป็นต้น และ  
(3) บ้านพักท่ีให้บริการ
อาหารส าหรับคนท่ีเข้าพัก 
(Boarding house 
operation) โดยให้บริการที่
พักตั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป 
(4) ธุรกิจประเภทแบ่งปัน
บ้านพัก (Home Sharing) 
ที่เรียกว่า minpaku 

d'hôtes) และกระท่อมหรือที่
พักช่ัวคราวบนภูเขา (refuges 
de montagne) 
(3) สถานท่ีส าหรับตั้งแคมป์
และคาราวาน 

การก ากับดูแลที่พัก
ประเภทแบ่งปัน
บ้านพัก  

(1) ต้องได้รับใบอนุญาต
จากกระทรวงท่ีดิน (Land 
Ministry)  
(2) ต้องมีการจดทะเบียน
ทั้งประเภทท่ีเป็นเจ้าของ
บ้านปล่อยเช่า และที่พักเชิง
พาณิชย์  
(3) เปิดรับนักท่องเที่ยวได ้
แห่งละไม่เกิน 180 วันต่อปี 
เพื่อท่ีจะแยกตลาด “home 
sharing” ซึ่งเป็นการให้เช่า

(1) ที่พักท่ีเจ้าของบ้านพัก
อยู่ด้วยไมต่่ ากว่า 8 เดือนต่อ
ปี (primary residence) ซึ่ง
สามารถให้เช่าทั้งหลังไดไ้ม่
เกินปีละ 120 วัน แต่หากเป็น
การเช่าห้องในบ้าน จะไม่มี
การจ ากัดจ านวนวันท่ี
สามารถให้เช่าได้ หากเจ้าของ
บ้านให้เช่าเกินเกณฑ์จ านวน
วันท่ีก าหนด จะต้องแจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ซานฟรานซิสโก ก าหนดใหผู้้ประกอบ
กิจการที่ต้องการแบ่งบ้านพักให้เชา่กับ
นักท่องเที่ยวต้อง 
(1) ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบธรุกิจให้

เช่าระยะสั้น  
(2) ปล่อยเข้าได้ไม่เกิน 90 วันต่อปี แต่

หากเจ้าของบ้านอาศัยอยู่ร่วมด้วย
สามารถปล่อยเช่าไดไ้ม่จ ากดั
จ านวนวัน 

(3) ต้องมีการรายงานผู้เข้าพักใหร้ัฐบาล
ท้องถิ่นทราบทุกไตรมาส 

ไม่ได้เป็นการบังคับใช้ เป็น
มาตรการสมัครใจทีผู่้ประกอบการจะ
ด าเนินการหรือไม่ก็ได้ โดยที ่

(1) ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ต้องยื่นขอ
ขึ้นทะเบียน 

(2) ได้รับการตรวจสอบเบื้องต้นจาก
กรมการท่องเที่ยว 

(3) จะต้องผ่านการประเมินมาตรฐาน
ทั้ง 10 ด้าน ไม่ต่ ากว่า 3.50 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
หรือผ่านการประเมินมาตรฐานไม่
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การก ากับดูแล ญี่ปุ่น ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา ไทย 

ที่พักส่วนบุคคลเป็นครั้ง
คราวเพื่อ “หารายไดเ้สริม” 
ออกจากกิจการโรงแรมที่
ให้บรกิารที่พักช่ัวคราวในเชิง
พาณิชย์  
(4) เจ้าของบ้านท่ีต้องการ
ปล่อยเช่าที่พักมากกว่า 180 
วัน จะต้องเลือกการขอ
ใบอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจโรงแรมซึ่งจะมีภาระ
ภาษีที่ต่างกัน 

(2) ที่พักท่ีเป็นบ้านท่ีสอง
หรือบ้านตากอากาศ 
(secondary residence) ซึ่ง
เจ้าของอาศัยอยู่ปีละไมเ่กิน 4 
เดือน ในกรณีนีส้ามารถ
ปล่อยเช่าได้โดยไม่จ ากัดเวลา 
หากแต่ต้องแจ้งการให้เช่า
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทราบ 
(3) ที่พักส าหรับ
นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ 
(non-residential space) 
ได้แก่ โรงแรม Bed & 
Breakfast ซึ่งหมายถึงการให้
เช่าห้องในบ้านส่วนบุคคลที่
รวมอาหารเช้า หรือ service 
apartments 

2. ลอสแองเจลิส ออกกฎหมายฉบับใหม่
เพื่อใช้ก ากับดูแลธุรกิจที่พักประเภทน้ี
เป็นการเฉพาะ ช่ือว่า “the city 
ordinance”  ประกาศบังคับใช้เมือ่
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ท่ีผ่านมา 
ทั้งนี้กฎหมายดังกลา่วก าหนดให ้
(1) ต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานส่วน

ท้องถิ่นทุกๆ 1 ปี 
(2) ปล่อยเช่าระยะสั้นได้ โดยต้องไม่

เกิน 120 วันต่อปี หากละเมิดไม่
ปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าว จะ
ถูกปรับวันละ 2,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ 

(3) เสียภาษีโรงแรมให้กับหน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่น 

(4) เก็บข้อมูลผู้เข้าพักส าหรับการ
ตรวจสอบ 

น้อยกว่าร้อยละ 70 จากจ านวน
เต็ม 100 

(4) จะต้องไดร้ับการประเมินและได้
ใบรับรองมาตรฐานทุกๆ 3 ปี กรณี
ที่ผู้ประกอบการได้รับคะแนนต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐานจะถูกถอด
ถอนการรับรองมาตรฐาน 
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2.5 สรุปอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจบริการโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจบริการโรงแรม รีสอร์ท 
และห้องชุด ทั้งจากการเก็บแบบสอบถามจากผู้ประกอบการ การสัมภาษณ์ข้อมูล รวมถึงการจัดประชุม
ระดมความคิดเห็นในแต่ละภูมิภาคกับกลุ่มผู้ประกอบการ (รายละเอียดดูได้ที่ภาคผนวก) พบว่า ปัญหา
และอุปสรรคส่วนมากสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเด็น ประเด็นแรก เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการ
ประกอบธุรกิจอันเกิดจากกฎหมายที่บังคับใช้ และประเด็นที่สอง เป็นปัญหาอุปสรรคอ่ืนๆ ในการ
ประกอบธุรกิจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบของภาครัฐ ทั้งนี้ ปัญหาและอุปสรรคทั้งสอง
ประเด็นดังกล่าว สรุปได้ดังนี้  

2.5.1 ปัญหาอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจอันเกิดจากกฎหมายที่บังคับใช้ 

สืบเนื่องจากกฎหมายและกฎระเบียบในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และ
ห้องชุด อยู่ภายใต้กฎหมายหลายฉบับและหลายหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ แม้กระทั่งการก าหนดค า
นิยามของ “โรงแรม” ภายใต้ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ท าให้โรงแรม และท่ีพักหลายแห่งไม่
อยู่ภายใต้ขอบเขตของค าจ ากัดความดังกล่าว ประกอบกับกฎหมายเกี่ยวกับผังเมือง หรือแม้แต่
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารท าให้ที่พักระยะสั้นหลายแห่ง ไม่สามารถประกอบกิจการได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย  

ประการแรก การแบ่งประเภทโรงแรมออกเป็น 4 ประเภท โดยจ าแนกตามจ านวนห้องพัก 
และกิจกรรมที่ให้บริการ ได้แก่ ห้องอาหาร สถานบริการ ห้องประชุมสัมมนาตามกฎหมายโรงแรม 
ในทางปฏิบัติแล้ว ประเภทโรงแรมทั้ง 4 ประเภทดังกล่าวไม่ครอบคลุมสถานที่พักทุกประเภทที่
ให้บริการอยู่จริงในปัจจุบัน เช่น ที่พักประเภท โฮสเทล เกสต์เฮ้าส์ โฮมสเตย์ เป็นต้น ท าให้โรงแรม
เหล่านี้เข้าระบบตามกฎหมายไม่ได้เนื่องจากลักษณะอาคารไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายว่า
ด้วยโรงแรม เช่น ข้อก าหนดขนาดห้องพักว่าจะต้องไม่น้อยกว่า 8 และ 14 ตารางเมตร ท าให้โรงแรม
ขนาดเล็กเข้าระบบไม่ได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับลักษณะโรงแรมในปัจจุบันที่มีขนาดของห้องพักเล็กลง เช่น
ตัวอย่างที่พักในญี่ปุ่นที่มี capsule hotel  

ประการที่สอง การด าเนินการประกอบธุรกิจโรงแรมท าได้ยาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบการ
จะต้องด าเนินการหลายขั้นตอนและมีกฎหมายที่เก่ียวข้องซึ่งมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบแตกต่างกันออกไป 
ผู้ประกอบการจึงต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนด าเนินการ ขั้นตอนในการท าธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น 

 การขออนุญาตก่อสร้างโรงแรม ตรวจสอบพ้ืนที่ก่อสร้างว่าอยู่ในพ้ืนที่ที่อนุญาตให้สร้าง
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง และกฎหมายควบคุมการสร้างอาคารในพื้นที่เฉพาะ 
ทั้ง พระราชบัญญัติโบราณสถานฯ และ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ หรือไม ่ 
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 การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ต้องผ่านการตรวจสอบว่าอาคารที่สร้างหรือ
ดัดแปลงมาเป็นโรงแรมนั้นเป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานอาคารและความปลอดภัยของ
อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือไม่ ตลอดจนการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการของโรงแรม นอกจากนี้แล้ว อาคารที่อยู่ในพ้ืนที่จัดสรรที่ดิน
เพ่ืออยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ไม่สามารถท าเป็นโรงแรมได้ ตามกฎหมายจัดสรรที่ดิน 
เป็นต้น ซึ่งการตรวจสอบและการด าเนินการตามกฎหมายต้องใช้เวลานานและมี
ค่าใช้จ่ายสูง 

 โรงแรมขนาด 80 ห้องขึ้นไป ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่วน
โรงแรมขนาด 10-79 ห้อง ต้องจัดรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 86 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมฯ 

ประการที่สาม การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมมีความล่าช้า เนื่องจากอัตราก าลังคน
ของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบด้านนี้มีไม่เพียงพอ ในขณะที่มีการยื่นขอใบอนุญาตเข้ามาเป็นจ านวน
มาก โดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น กรณีจังหวัดภูเก็ต มีผู้ยื่นขอใบอนุญาตกว่าหนึ่ง
พันราย คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จไม่ต่ ากว่า 10 ปี นอกจากนี้แล้วฝ่ายปกครองบางแห่งไม่มีระบบ
การจัดการคิวส าหรับผู้รับบริการที่ดีพอ จนท าให้เกิดการลัดคิวหรือเรียกรับผลประโยชน์ได้  และการ
ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ซึ่งมีทั้งหมด 12 คนนั้นท า
หน้าที่ตรวจสอบโรงแรม ยิ่งท าให้การตรวจสอบอาคารล่าช้า เพราะนัดหมายยาก 

 คณะผู้วิจัยฯ ได้สอบถามข้อมูลกับส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 กรมการปกครอง ถึง
จ านวนโรงแรมที่ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า หน่วยงานมิได้มี
การเก็บสถิติไว้ แต่อย่างไรก็ดี กรมการปกครองมีแผนในการตรวจสอบโรงแรมในกรุงเทพมหานคร 
เดือนละ 10 แห่งหรือปีละ 120 แห่ง ในขณะที่สมาคมโรงแรมไทยเคยสอบถามกระทรวงมหาดไทยถึง
จ านวนผู้ประกอบการที่ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมภายหลังที่กฎกระทรวงก าหนดลักษณะ
อาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 มีผลบังคับ ซึ่งกรมการปกครองแจ้งว่ายังไม่มี
ข้อมูลที่เป็นทางการ แต่คาดการณ์ว่าน่าจะมีประมาณ 1,000 ราย 87 ดังนั้น หากกรมการปกครอง
ตรวจสอบได้เดือนละ 10 แห่ง  คาดว่าต้องใช้เวลาในการด าเนินการไม่น้อยกว่า 8 ปี 

                                           
86 รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE) เป็นรูปแบบรายงานที่ประเทศไทยน ามาใช้ใน
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการขนาดเล็กที่เห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในบางประเทศน า IEE มาใช้ใน
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นว่าโครงการจะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือไม่และเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแนวทางขอบเขตการศึกษา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อไปโดยส่วนใหญ่เป็นโครงการที่อยู่ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เช่น จังหวัดภูเก็ต 
กระบี่ เมืองพัทยา เป็นต้น 
87 https://www.prachachat.net/tourism/news-219135 เข้าถึงเมื่อ 9 กันยายน 2562 

 

https://www.prachachat.net/tourism/news-219135
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ประการที่สี่ ตามข้อบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยผังเมืองเป็นปัญหาส าคัญของการสร้างโรงแรม 
โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากพ้ืนที่บางแห่งเช่นบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิถูกก าหนดให้
เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ท าให้ไม่สามารถสร้างโรงแรมได้ ผู้ประกอบการบางรายจึงขออนุญาตก่อสร้าง
เป็นที่พักอาศัยและหอพักซ่ึงขออนุญาตได้ง่ายกว่า แล้วจึงมาเปิดให้เช่ารายวันในภายหลัง ซึ่งการให้เช่า
รายวันถือว่าผิดกฎหมายโรงแรม ในขณะพ้ืนทีอ่นุญาตให้สร้างโรงแรมได้จะเป็นพ้ืนที่เขตพาณิชย์เท่านั้น 
ซึ่งพ้ืนที่เขตพาณิชย์มักเป็นย่านใจกลางเมือง ที่ที่ดินราคาแพง ผู้ประกอบการขนาดเล็กไม่สามารถ
ประกอบกิจการได้เนื่องจากขาดเงินทุน ยกตัวอย่างเช่น ข้อ 8 (8) ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ที่ก าหนดว่า ที่ดินประเภท ย. 1 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น
น้อยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสภาพแวดล้อมของการอยู่อาศัยบริเวณชานเมือง ห้ามใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือสร้างโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ล่าสุดได้มีค าสั่ง คสช. ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ที่ยกเว้นให้โรงแรมประเภท 1 และ 
2 ที่ท าธุรกิจโรงแรมอยู่แล้วให้ด าเนินการยื่นขอพัฒนาปรับปรุงอาคารและขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงแรม ซึ่งโรงแรมเหล่านี้จะได้รับยกเว้นกฎหมายว่าด้วยผังเมือง ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีของ
ผู้ประกอบการที่จะได้แก้ปัญหานี้ ล่าสุดได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2562 ซึ่งจะมี
ผลบังคับใช้ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะมีผลต่อธุรกิจโรงแรม เพราะการแบ่ง
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองรวมจะไม่แตกต่างจากเดิม ซึ่งธุรกิจโรงแรมยังคงห้ามก่อสร้าง
ในบางพ้ืนที่เช่นเดิม 

ประการสุดท้าย การน าตึกเก่าหรืออาคารที่ก่อสร้างมานานมาปรับปรุงดัดแปลงเพ่ือท าเป็น
โรงแรมท าได้ยาก เนื่องจากอาคารเหล่านี้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่
ผู้ประกอบการจะต้องด าเนินการปรับปรุงให้อาคารมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยส าหรับผู้พักอาศัย 
และมีการป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร จัดให้มีที่ว่างของอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ชั้นใด
ชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร อาคารไม่เกินสองชั้น มีห้องพักในอาคารหลังเดียวไม่เกิน  10 ห้องต้องมี
ทางเดินในอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร บันไดกว้างไม่น้อยกว่า 0.9 เมตร ต้องติดเครื่องดับเพลิง
แบบมือถือหรือเครื่องดับเพลิงหิ้ว อาคารตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปต้องมีบันไดหนีไฟ เป็นต้น  (กฎกระทรวง
ก าหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 2) ข้อก าหนด
ดังกล่าวนี้ท าให้อาคารเก่าปฏิบัติตามได้ยากหรือไม่ได้เลย แม้ที่ผ่านมาจะมีการผ่อนปรนมาตรฐานของ
อาคาร ตามกฎกระทรวง ก าหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 แล้วก็ตาม เนื่องจากสภาพปัญหาลักษณะของอาคารเก่าท่ีสร้างมานาน เชน่ 
อาคารในย่านเกาะรัตนโกสินทร์ หรือย่านเมืองเก่าในต่างจังหวัด อาคารเหล่านี้ดัดแปลงให้สอดคล้องกับ
กฎหมายได้ยากหรือแทบเป็นไปไม่ได้ เลย ในขณะที่การปรับปรุงอาคารต้องใช้ เงินลงทุนสูง 
ผู้ประกอบการจึงไม่มีแรงจูงใจในการด าเนินการ  
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นอกจากปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการประกอบธุรกิจโรงแรม ทั้งการขอใบอนุญาต
ก่อสร้าง และขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และการดัดแปลงปรับปรุงอาคารให้ถูกต้องตาม
กฎหมายแล้ว แม้ผู้ประกอบการจะสามารถด าเนินการขอใบอนุญาตได้แล้วก็ตาม หากแต่ในการ
ประกอบธุรกิจเองก็ยังมีกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอีกจ านวนไม่น้อย กล่าวคือ  

ปัญหาแรก ผู้ประกอบการต้องเสียค่าธรรมเนียมหลากหลายประเภทตามที่กฎหมายก าหนด  
ท าให้มีค่าใช้จ่ายสูง ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโรงแรม ค่าต่อใบอนุญาต ค่าธรรมเนียม
ประกอบธุรกิจต่อห้องรายปี ค่าภาษีรายได้ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมผู้พักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งถือว่าราคาสูงส าหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก อีกทั้งกระบวนการต่อใบอนุญาตโรงแรมใช้
เวลานาน และใช้เอกสารประกอบการขออนุญาตจ านวนมาก 

ปัญหาที่สอง การบันทึกและรายงานจ านวนผู้เข้าพักต่อฝ่ายปกครอง และการรายงานการเข้า
พักของชาวต่างชาติต่อส านักงานตรวจคนเข้าเมือง สร้างความยุ่งยากเป็นภาระในการด าเนินการแก่
ผู้ประกอบการ แม้ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพัฒนาให้มีแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์เพ่ือกรอก
แบบฟอร์มแจ้งที่พักคนต่างด้าว แต่ผู้ใช้งานหลายรายระบุว่ามีปัญหาในการเข้าใช้งานหรือปัญหาทาง
เทคนิคอ่ืนๆ ท าให้ต้องเดินทางไปแจ้งเรื่องที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งต้องใช้เวลาด าเนินการทั้งวัน 
และแบบฟอร์มเอกสารสร้างความสับสน88  (พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 35, 36 และ 
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38) และกรณีโรงแรมท าทะเบียนผู้พักสูญหายหรือถูก
ท าลาย ผู้จัดการต้องขอคัดลอกส าเนาทะเบียนผู้ พักจากนายทะเบียนมาเก็บไว้สร้างภาระแก่
ผู้ประกอบการ (พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 37) และเห็นว่าไม่มีประโยชน์ในการ
คัดลอกส าเนาหากมีการจัดเก็บในฐานข้อมูลอยู่แล้ว 

ปัญหาที่สาม ข้อก าหนดเรื่องโรงแรมต้องจัดให้มีผู้จัดการโรงแรมที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ 
(พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 30) และต้องมีผู้แทนผู้จัดการโรงแรม กรณีผู้จัดการไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เกินเจ็ดวัน (พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 32) เพ่ือให้มี
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการที่พัก แต่ข้อก าหนดนี้ เป็นข้อจ ากัดส าหรับโรงแรมขนาดเล็ก เพราะไม่
สามารถจ้างผู้จัดการโรงแรมที่มีคุณสมบัติว่าจะต้องมีใบรับรองคุณวุฒิ หรือจบปริญญาตรีได้  หรือมี
ประสบการณ์ในการท างาน 10 ปี ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาด้านการเงินที่ต้องจ่ายค่าจ้างพนักงานในระดับ
ปริญญาตรี และการขาดแคลนบุคลากรด้านโรงแรม โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลในชนบทหรือตามเกาะ
ต่างๆ  

                                           
88https://www.bbc.com/thai/thailand-
49507522?ocid=socialflow_facebook&fbclid=IwAR0xpvOYabx4aa9EI4CrpHUkFHtZCV9F8eHpfHXbU8DVkGvDFN1tD1RF
WJE เข้าถึงเมื่อ 9 กันยายน 2562 
 

https://www.bbc.com/thai/thailand-49507522?ocid=socialflow_facebook&fbclid=IwAR0xpvOYabx4aa9EI4CrpHUkFHtZCV9F8eHpfHXbU8DVkGvDFN1tD1RFWJE
https://www.bbc.com/thai/thailand-49507522?ocid=socialflow_facebook&fbclid=IwAR0xpvOYabx4aa9EI4CrpHUkFHtZCV9F8eHpfHXbU8DVkGvDFN1tD1RFWJE
https://www.bbc.com/thai/thailand-49507522?ocid=socialflow_facebook&fbclid=IwAR0xpvOYabx4aa9EI4CrpHUkFHtZCV9F8eHpfHXbU8DVkGvDFN1tD1RFWJE
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ปัญหาที่สี่ การก าหนดระยะเวลาขายสุราได้เฉพาะในเวลาที่ก าหนด ตามประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดให้ขายสุราได้ใน
บางช่วงของวัน ท าให้ผู้ประกอบการเสียโอกาสในการประกอบธุรกิจจากการเสียรายได้จากการจ าหน่าย
สุรา อีกท้ังสร้างความสับสนหรือไม่เข้าใจให้แก่ลูกค้าที่เข้าพัก โดยเฉพาะชาวต่างชาติ  

และปัญหาสุดท้าย คือ โรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมถูกจัดให้เป็นหนึ่งในกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งโรงแรมต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี 
โรงแรมจึงต้องขอต่อใบอนุญาตทุกปี ซ่ึงเป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการด าเนินการ 

อนึ่ง ปัญหาและอุปสรรคจากกฎหมายทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ส่วนมากเป็นปัญหากับกลุ่มธุรกิจ
ที่เป็นโรงแรม ขณะที่กลุ่มธุรกิจสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมเองก็ประสบปัญหาอันเกิดจากกฎหมายด้วย
เช่นกัน แต่อาจมีบริบทที่แตกต่างออกไป ทั้งนี้ พบว่า สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมหรือโฮมสเตย์มี
แนวทางในการจดแจ้งกับนายทะเบียนที่ไม่ชัดเจน ทั้งนี้เป็นเพราะการตีความสถานที่พักที่ไม่เป็น
โรงแรมคลุมเครือไม่ชัดเจน ฝ่ายปกครองพิจารณาว่าสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมต้องตรงกับเงื่อนไข 4 
ประการ คือ  

1) มีห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง  

2) ผู้พักไม่เกิน 20 คน  

3) ต้องประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริม และ 

4) ต้องจดแจ้งกับนายทะเบียน  

ดังนั้น สถานที่พักที่ไม่อยู่ในเกณฑ์นี้ถือว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ความไม่
ชัดเจนดังกล่าวสร้างความสับสนให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการว่าสถานที่พักที่ก าลังด าเนินการอยู่
เข้าข่ายเป็นโรงแรมหรือสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม และบ่อยครั้งที่ต้องใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการ
วินิจฉัย เช่น การนับจ านวนห้องพัก และการแสดงหลักฐานรายได้หลักของผู้ประกอบการ เป็นต้น และ
ในบางพ้ืนที่ด าเนินการจดแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมให้เฉพาะที่ พักแบบโฮมสเตย์ เท่านั้น 
กระทรวงมหาดไทยตระหนักถึงปัญหานี้จึงได้ออกหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307.6/7693 
เรื่อง แนวทางการรับแจ้งสถานที่พักท่ีไม่เป็นโรงแรม ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ให้เป็นแนวทางส าหรับ
เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการรับจดแจ้งสถานที่พักท่ีไม่เป็นโรงแรม ในข้อ 1 ก าหนดลักษณะของที่พัก
ที่เป็นสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม และ ข้อ 2 ก าหนดเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการน าสถานที่พักมา
ประกอบกิจการ เช่น หลักฐานรับรองรายได้ที่ได้รับการรับรองจากบุคคลน่าเชื่อถือที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ 
ซึ่งหนังสือกระทรวงมหาดไทยนี้ช่วยให้การตีความสถานที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมได้ชัดเจน ท าให้เจ้าหน้าที่
พิจารณาจดแจ้งได้ง่ายข้ึน 
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ขณะที่การจดแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมในบางพ้ืนที่ก าหนดว่าต้องใช้เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 
ซึ่งผู้ประกอบการโฮมสเตย์ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ป่า หรือพ้ืนที่ทับ
ซ้อนอุทยานแห่งชาติ ไม่สามารถจดแจ้งได้แม้จะด าเนินการมาหลายปีแล้วก็ตาม เช่น กรณีโฮมสเตย์
บ้านแม่ก าปอง จังหวัดเชียงใหม่หรือที่พักบริเวณเกาะหลีเป๊ะที่ไม่มีโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 
ท าให้ไม่สามารถจดแจ้งเป็นสถานที่พักท่ีไม่เป็นโรงแรมได้ 

นอกจากนี้ การท่องเที่ยวแบบอิสระของนักท่องเที่ยว (Free Individual Traveler; FIT) ที่
สามารถจองตั๋วเครื่องบิน จองห้องพัก/โรงแรม และส ารวจเส้นทางการท่องเที่ยวต่างๆ ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ โดยเฉพาะการจองที่พักผ่านระบบออนไลน์ผ่านช่องทางแพลตฟอร์มจองที่พักที่ต่างๆ ที่
สะดวกสบายมากขึ้น ท าให้กิจการให้เช่าบ้าน ให้เช่าห้องชุด (คอนโดมิเนียม) ระยะสั้นหรือรายวัน
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือที่เรียกว่า Home Sharing อย่างไรก็ดี การให้เช่าห้องชุด บ้านเช่า
รายวันในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายก ากับดูแลที่ชัดเจนส าหรับสถานที่พักประเภทนี้ การประกอบ
ธุรกิจจึงเป็นการลักลอบท า และที่ผ่านมามีกรณีตัวอย่างที่ศาลจังหวัดเพชรบุรีและศาลจังหวัดหัวหินได้
มีค าพิพากษาว่า การน าห้องชุดปล่อยเช่ารายวันและรายสัปดาห์ของคอนโดมิเนียม ท าเลเขาเต่า อ าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของผู้ประกอบการมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.  2547 
มาตรา 4, 15 และ 59 ซ่ึงได้รับโทษทั้งปรับและจ าคุก   

อย่างไรก็ดี การให้เช่าบ้านพักในหมู่บ้านจัดสรร และห้องชุด เป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้พัก
อาศัยร่วม ทั้งการใช้พ้ืนที่ส่วนกลาง การรบกวนความสงบ และความปลอดภัยของผู้พักอาศัย แต่การ
ปล่อยห้องเช่าหรือบ้านเช่ารายวันมีแนวโน้มความต้องการสูงจากกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะชาวต่างชาติ
เนื่องจากมีราคาถูกว่าการเข้าพักในโรงแรม และเป็นการกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการซึ่งผู้ท า
ธุรกิจประเภทนี้มักเป็นผู้ประกอบการรายเล็ก ซึ่งรัฐจ าเป็นต้องมีการก ากับดูแลที่ดีเหมาะสม หรือน า
แบบอย่างการก ากับดูแลจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น มาปรับใช้กับประเทศไทย 

2.5.2 ปัญหาอุปสรรคอ่ืนๆ ในการประกอบธุรกิจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 

อนึ่ง จากการวิเคราะห์และรวบรวมปัญหาอุปสรรคอ่ืนๆ ในการประกอบธุรกิจที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับกฎหมาย พบว่า  

ประการแรก ผู้ประกอบการโรงแรมไม่มีแรงจูงใจในการเข้าระบบให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
เพราะที่ผ่านมาฝ่ายปกครองไม่ได้มีการลงโทษผู้กระท าผิดกรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมที่
เข้มงวดมากนัก ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดให้ข้อมูลว่าไม่มีนโยบายจับกุมหรือ
ลงโทษผู้ประกอบการที่พักแบบผิดกฎหมาย เพราะเห็นว่าการประกอบธุรกิจที่พักเป็นการสร้างรายได้
ให้กับท้องถิ่น ยกเว้นการเข้าไปตรวจสอบกรณีที่พักถูกร้องเรียนเรื่องผู้เข้าพักถูกเอาเปรียบหรือไม่ได้รับ
บริการที่เป็นธรรมจะมีค าสั่งให้ระงับการให้บริการหรือเพิกถอนใบอนุญาต แต่ในทางกลับกันฝ่าย
ปกครองได้พยายามผลักดันให้โรงแรมด าเนินการเข้าระบบให้ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี
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ผู้ประกอบการเห็นว่าในการเข้าระบบนั้นต้องใช้เงินลงทุนสูงในการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารให้
ถูกต้อง และยังต้องเสียค่าธรรมเนียมและภาษีอ่ืนๆ ตามมาในภายหลังหากท าโรงแรมให้ถูกกฏหมาย จึง
มีโรงแรมบางส่วนหลีกเลี่ยงการเข้าระบบ 

และประการที่สอง ผู้ประกอบการในบางพ้ืนที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าภาษีโรงแรมหรือที่
พักให้กับหน่วยงานในท้องถิ่นหลายหน่วยงาน หรือถูกเรียกเก็บภาษีซ้ าซ้อน เช่นกรณีผู้ประกอบการที่
ได้รับใบอนุญาตแล้วต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าต่อใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมประกอบ
ธุรกิจโรงแรม (ปีละ 40 บาทต่อห้อง) ให้กับฝ่ายปกครองแล้ว ยังต้องเสียภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดินที่
ค านวณจากอัตราการเข้าพัก และต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรมให้กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอีกด้วย ในขณะที่ผู้ประกอบการในบางพ้ืนที่แม้ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ก็ยังต้อง
เสียค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย ซึ่งก็คือค่าธรรมเนียมและภาษีโรงแรม
ดังที่กล่าวมาในหัวข้อ 2.2.4 

2.6 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ที่ช่วยเอื้อและลดอุปสรรคใน
การประกอบธุรกิจบริการโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 

จากปัญหาอุปสรรคในการประกอบธุรกิจบริการโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด ทั้งปัญหาอันเกิด
จากกฎหมายและกฎระเบียบของภาครัฐ และปัญหาในการประกอบธุรกิจอ่ืนๆ ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น การช่วยเหลือและส่งเสริมเพ่ือลดอุปสรรคและเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจบริการโรงแรม รีสอร์ท
และห้องชุดให้กับผู้ประกอบการ SME อาจแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่  

ระยะแรก เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้องใช้เวลานาน และต้องเก่ียวกับ
หน่วยงานต้นสังกัดผู้บังคับใช้กฎหมายฉบับนั้นๆ แต่เพ่ือให้การประกอบธุรกิจสามารถด าเนินไปได้ และ
เพ่ือเป็นการลดอุปสรรคและเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจบริการโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุดในระยะแรก 
สสว. อาจด าเนินการดังนี้ 

1) สสว. ต้องเสนอให้มีการขยายเวลาการขอใบอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการโรงแรม และที่
พักที่ไม่ใช่โรงแรม ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภายใต้ กฎกระทรวง 
ก าหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 ซ่ึงก าหนดให้มี
การดัดแปลงอาคารเพ่ือเป็นโรงแรมสามารถด าเนินการได้ แต่กฎกระทรวงดังกล่าวมีผล
บังคับใช้เพียง 5 ปี นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งก าลังจะครบก าหนดภายในปี 
พ.ศ. 2564 หรือในอีก 2 ปีข้างหน้า ดังนั้น เพ่ือให้ผู้ประกอบการที่มีการดัดแปลงอาคาร
เหล่านี้ยังสามารถประกอบธุรกิจแบบถูกต้องตามกฎหมายได้จึงเห็นสมควรให้มีการขยาย
ระยะเวลาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจโรงแรมออกไปเป็นวาระละ 5 ปี หรือจนกว่าจะมี
การปรับปรุง พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 ที่แยกประเภทที่พักให้ครอบคลุมและมีการ
ก ากับดูแลที่พักแต่ละประเภทให้ชัดเจนที่เป็น ร่าง กฎกระทรวงสถานที่พักที่ไม่เป็น
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โรงแรม หรือ ร่าง กฎกระทรวงสถานที่พักแรมระยะสั้น และ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการ
น าที่พักส่วนบุคคลให้เช่าระยะสั้นออกมาบังคับใช้ 

2) ควรมีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าระบบเป็นโรงแรมที่ถูกกฎหมาย เช่น 
รัฐก าหนดให้ตัวแทนขายห้องพัก (Online Travel Agents: OTAs) ต่างๆ รับขายเฉพาะ
ห้องพักท่ีถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนใช้บริการ
โรงแรมที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย หรือโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานโรงแรมของ
กรมการท่องเที่ยว เป็นต้น 

3) ควรมีการเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม โดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กให้
ปรับตัวและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ จัดให้มีหน่วยงานที่ปรึกษาการท า
ธุรกิจ และจัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ เป็นต้น 

4) ควรจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าส าหรับผู้ประกอบการรายเล็ก 
5) ควรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างอาชีพ

และรายได้แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่น 
 

ระยะที่สอง เป็นการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดอุปสรรคในระยะยาว เนื่องจากเป็นการปรับแก้
กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องในการประกอบธุรกิจบริการโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด ทั้งกิจการ
ที่เป็นโรงแรม และสถานที่พักท่ีไม่เป็นโรงแรม ควรด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1) รัฐควรปรับปรุงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะเรื่อง ความหมายของโรงแรม สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ประเภทโรงแรม 
และหลักเกณฑ์เงื่อนไขส าหรับโรงแรมแต่ละประเภท โดยควรมีการจัดแยกประเภทที่พัก
ให้ครอบคลุมทุกชนิด เช่น โฮมสเตย์ เกสเฮ้าต์ โฮสเทล เป็นต้น และมีการก ากับดูแลที่พัก
แต่ละประเภทให้ชัดเจน  หรือออกเป็น “กฎกระทรวงส าหรับสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม 
ที่ก าหนดประเภท หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้ง และมาตรฐานสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม” 
มาใช้บังคับภายใต้ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

2) กรมการปกครองควรเพิ่มอัตราก าลังแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการออกใบอนุญาตและ
ตรวจสภาพอาคาร เพ่ือแก้ไขปัญหาการออกใบอนุญาตล่าช้า และฝึกอบรมและให้ความรู้
กับเจ้าหน้าที่เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม โดยเฉพาะเรื่องหลักเกณฑ์ 
แนวทางการตรวจสภาพอาคาร และการตีความสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม เพ่ือให้
ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน  คู่มือส าหรับประชาชนส าหรับการ
ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมของกระทรวงมหาดไทยว่าไม่เกิน 66 วัน ซึ่ง
แบ่งเป็นระยะเวลาในการพิจารณาความครบถ้วนของเอกสาร 5 วัน การตรวจสอบ
อาคาร 30 วัน และการพิจารณาการอนุญาตและการลงนามในใบอนุญาต 31 วัน 
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3) ควรยกเลิกระบบคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2478 ของจังหวัดที่ท าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรอง พิจารณา
อนุญาตสร้างโรงแรม เพราะการใช้ระบบคณะกรรมการฯ ท าให้นัดหมายยากจึงท าให้การ
อนุญาตสร้างโรงแรมล่าช้า เปลี่ยนมาเป็นระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ 
(Self Certification) ซึ่งเจ้าของห้องพักสามารถรับรองห้องพักให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ 
ทั้งนี้เจ้าของที่พักจะต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่ก าหนด และใช้ระบบ
ให้วิศวกรหรือสถาปนิกเป็นผู้รับรองแบบอาคาร หากเกิดกรณีที่พักไม่ปลอดภัยจากตัว
อาคาร เจ้าของที่พักและวิศวกรหรือสถาปนิกจะถูกเพิกถอนใบอนุญาต และได้รับการ
ลงโทษ  ทั้งนี้ การยกเลิกระบบคณะกรรมการจะสอดคล้องกับบทบัญญัติของมาตรา 77 
วรรค 3 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดไว้ว่า  “รัฐพึงใช้
ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จําเป็น พึงกําหนด
หลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการดําเนินการตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะ
ความผิดร้ายแรง” และกฎหมายลูกที่ออกตามมาตรา 77 คือ พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์
การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 มาตรา 
21(6) ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์ในการร่างกฎหมายในข้อ 6 ไว้ว่าหน่วยงานของรัฐจะต้อง 
“ไม่ใช้ระบบคณะกรรมการ เว้นแต่เพ่ือกําหนดนโยบาย หรือกํากับ หรือกําหนด
หลักเกณฑ์หรือเพ่ือการอ่ืนที่จําเป็น ทั้งนี้ ในกรณีที่นําระบบคณะกรรมการมาใช้ ให้ระบุ
ให้ชัดเจนด้วยว่ามติของคณะกรรมการผูกพันหน่วยงานที่มีผู้แทนเป็นกรรมการโดย
ตําแหน่งด้วย” เนื่องจากภารกิจในการพิจารณาออกใบอนุญาตโรงแรมมิใช่งานในเชิง
นโยบาย จึงไม่ควรใช้ระบบคณะกรรมการ 

4) ผ่อนปรนกฎระเบียบบางประการเพ่ือให้ผู้น าอาคารเก่าหรือที่อาศัยเดิมมาดัดแปลงเป็น
โรงแรมที่ติดข้อก าหนดบางประการให้เข้าสู่ระบบได้ เช่น ยืดหยุ่นเรื่องบันไดหนีไฟโดย
การน าเทคโนโลยีมาใช้ได้ เช่น กล่องหนีไฟ ซึ่งประเทศเกาหลีใต้ได้ด าเนินการแล้ว  
เป็นต้น 

5) ควรก าหนดให้อาคารขนาดเล็กไม่เกิน 3 ชั้น สามารถใช้ใบรับรองการตรวจสภาพอาคาร
ออกโดยภาคเอกชนที่ได้รับการรับรอง หรือให้วิศวกรรับรอง ตลอดจนหลักฐานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาคารและอัคคีภัย เช่น กรมธรรม์อัคคีภัย เป็นหลักฐาน
ประกอบการยื่นขอใบอนุญาต แทนใบ อ. 5 และ อ. 6 

6) ควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินส าหรับอาคารที่ดัดแปลงมาท าโรงแรม
ให้สามารถขึ้นทะเบียนโรงแรมได้ หรืออาจใช้ช่องทางค าสั่ง คสช. ที่ 6/2562 ข้อ 5 ให้
หน่ ว ย ง านที่ รั บผิ ดช อบตามกฎหมาย  ร วบรวมปัญหา  ข้ อ เท็ จ จ ริ ง  เ สนอ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพ่ือเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี 
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7) การบันทึกและรายงานผู้เข้าพักแก่ฝ่ายปกครอง และการแจ้งผู้เข้าพักที่เป็นต่างด้าวยัง
เป็นเรื่องจ าเป็นเพราะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้พักอาศัยและเจ้าของที่พัก 
ตลอดจนเป็นเรื่องความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของประเทศ ซึ่งรัฐควรอ านวย
ความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถรายงานผ่านระบบออนไลน์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มี
ความสะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย และมีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตาม
มาตรฐาน General Data Protection Regulation (GDPR)89 ทั้งนี้ ในกรณีที่ที่พักอยู่ใน
พ้ืนที่ที่ไม่มีเครือข่ายโทรคมนาคมที่สามารถส่งข้อมูลออนไลน์ได้ ควรได้รับการยกเว้นหรือ
ผ่านปรนให้รายงานผู้เข้าพักตามระยะเวลาที่ก าหนด จนกว่าพ้ืนที่แห่งนั้นจะมีระบบ
อินเทอร์เน็ตที่สามารถรายงานเป็นระบบออนไลน์ได้ 

8) ควรเพ่ิมคุณสมบัติผู้จัดการโรงแรมและผู้แทนผู้จัดการโรงแรม โดยพิจารณาถึงการมี
ประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับธุรกิจบริการโรงแรม กรณีโรงแรมที่เข้าข่ายเป็น
ผู้ประกอบการ SME ตามนิยามของ สสว. ควรอนุญาตให้ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างาน
ไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถเป็นผู้จัดการโรงแรมได้ เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนผู้จัดการ
โรงแรม 

9) กระทรวงสาธารณสุขควรน าธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมออกจากรายชื่อ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพ่ือลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ 

 

และระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นการออกกฎหมายฉบับใหม่ เพ่ือใช้ในการส่งเสริมและก ากับดูแลธุรกิจ
ที่พักแรมระยะสั้นประเภทใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะประเภทที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม สสว. อาจเสนอให้
รัฐบาล ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1) ควรออกกฏหมายรับรองการด าเนินธุรกิจให้เช่าบ้าน ห้องชุด รายวันหรือรายสัปดาห์ ให้
ธุรกิจเหล่านี้ท าธุรกิจได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยอาจออกเป็น “กฎกระทรวงว่าด้วยการน า
ที่พักส่วนบุคคลออกให้เช่าระยะสั้น” 

2) การน าบ้านที่อยู่บ้านจัดสรร หรือห้องชุดมาให้เช่า ควรด าเนินการดังนี้ 1) กรณีหมู่บ้าน
จัดสรรหรือห้องชุดที่เปิดด าเนินการแล้ว จะต้องขอมติคะแนนเสียงของลูกบ้าน โดยก าหนด
สัดส่วนคะแนนเสียงที่เหมาะสม หรือใช้ข้อบังคับนิติบุคคล และ 2) กรณีเป็นบ้านจัดสรร
สร้างใหม่หรือห้องชุดสร้างใหม่ ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนว่าสามารถน าบ้านหรือห้อง
ปล่อยเช่ารายวันได้ 

                                           
89 ระบบ GDPR คือ กฎหมายให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคฉบับใหม่ของสหภาพยุโรป ที่มีผลบังคับใช้เมื่อปี 2561 ที่
ก าหนดใหธุ้รกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจทีเ่กี่ยวกบัการบรกิารทางอินเทอร์เน็ตจะตอ้งปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้บริโภค 
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3) การท าธุรกิจบ้านเช่าหรือห้องเช่ารายวันที่เป็นธุรกิจแบบ Home Sharing จะต้องมีเง่ือนไข
ในการด าเนินการดังนี้ 1) ปล่อยเช่าได้ไม่เกิน 180 วันต่อปี ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้
พักอาศัยข้างเคียง และเพ่ือมิให้เป็นการประกอบกิจการโรงแรมเต็มรูปแบบ 2) ผู้ให้เช่า 1 
คน ปล่อยเช่าได้  1 ห้อง หรือ 1 หลัง 3) ต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานก ากับดูแล  
4) การขึ้นทะเบียนต้องมีหนังสือยินยอมจากนิติบุคคล และ 5) ต้องรายงานผู้เข้าพัก และ
จ านวนวันพักให้หน่วยงานก ากับดูแล 

4) หากมีการจัดประเภทที่พักแบบใหม่ให้ครอบคลุมที่พัก และมีกฎหมายก ากับดูแลที่พักแต่
ละประเภทที่ชัดเจนแล้ว ควรมีการพิจารณาก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าต่อ
ใบอนุญาต ค่าประกอบธุรกิจต่อห้องรายปีให้เหมาะสมตามประเภทของที่พักและจ านวน
ห้องพัก เช่นในกรณีของมลรัฐฟลอริดา การยื่นขอใบอนุญาตการประกอบกิจการที่พัก
รายวันจะมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ก าหนดโดยแต่ละท้องถิ่น หากแต่ค่าธรรมเนียมจะ
ค านวณจากประเภทของที่พักว่า เป็นโรงแรม โมเต็ล อะพาร์ทเมนท์ หรือห้องเช่า และ
จ านวนห้องโดยการสมัครออนไลน์จะมีการค านวณค่าธรรมเนียมให้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการ
กรอกข้อมูลเพ่ือให้ค่าธรรมเนียมสะท้อนระดับรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 
ที่มากข้ึน 
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บทท่ี 3  
ธุรกิจรับส่งเอกสารหรอืพัสดุภัณฑ ์

3.1 สภาพการประกอบธุรกิจรับส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ในประเทศไทย 

จากการเติบโตของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) และพฤติกรรมของลูกค้า 
ที่ต้องการได้รับสินค้าแบบรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความต้องการบริการขนส่งสินค้าเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ
การขนส่งสินค้าแบบเร่งด่วนและการขนส่งสินค้าภายในวันเดียว (same day delivery) จากในอดีตที่มี
ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเพียงไม่กี่ราย แต่ปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) มีผู้ประกอบธุรกิจรับส่งเอกสารและ
สิ่งของมากถึง 570 ราย90 โดยส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจขนาดเล็ก จากการรวบรวมข้อมูลของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าแสดงให้เห็นว่า รายได้รวมของธุรกิจรับส่งเอกสาร/สิ่งของ91 ปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่า
ประมาณ 12,124 ล้านบาท (ดังรูปที่ 3.1) ซึ่งผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด ได้แก่ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ม้าเร็ว จ ากัด (Speed horse) และบริษัท ดอคคิวเมนท์ พาร์เซล เอ็กซ์
เพรส จ ากัด (DPX) ตามล าดับ  

รูปที่ 3.1 ส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบการรับส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2560 จ าแนกตาม
ขนาดของธุรกิจ  

 
ที่มา: รายงานภาพรวมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (สืบค้น ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ: ขอ้มูลปี พ.ศ. 2561 ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากผู้ประกอบการหลายรายยังมิได้ส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

                                           
90 บทวิเคราะหธ์ุรกิจรับส่งเอกสารและสิ่งของ ประจ าเดือนเมษายน 2562 กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
91 หมวดธุรกิจ 53200 กิจกรรมการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ ที่ด าเนินการอยู่นอกเหนือพันธะการให้บริการไปรษณีย์พื้นฐานอย่างทั่วถึง 
รวมถึงการรับฝาก การคัดแยก การขนส่งและการน าจ่ายไปรษณียภัณฑ์ พัสดุไปรษณีย์ และพัสดุภัณฑ์ (ทั้งภายในและระหว่างประเทศ) 
โดยผู้ให้บริการ ซ่ึงไม่มีภาระผูกพันในการให้บริการไปรษณีย์พื้นฐานอย่างทั่วถึง การส่งต่อและน าจ่ายไปรษณียภัณฑ์อาจใช้รูปแบบการ
ขนส่งหนึ่งรูปแบบหรือมากกว่า และอาจด าเนินการโดยใช้เครือข่ายขนส่งของตนเอง (เอกชน) หรือบริการขนส่งสาธารณะ รวมถึงบริการ
น าจ่ายเอกสาร/ส่ิงของตามบ้าน 

S
38%

M
7%

L
55%

ขนาดใหญ่ 1 ราย 

6,673.13 ลา้นบาท 

ขนาดเล็ก 363 ราย 

4,652.49 ลา้นบาท 

ขนาดกลาง 1 ราย 

798.17 ลา้นบาท 
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ทั้งนี้ ธุรกิจขนส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ไม่เพียงแต่เป็นที่สนใจของนักลงทุนไทยเท่านั้น  
แต่นักลงทุนต่างชาติมีแนวโน้มสนใจลงทุนในธุรกิจนี้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักลงทุน
สัญชาติสิงคโปร์และฮ่องกง ส่วนใหญ่การลงทุนของต่างชาติจะเป็นรูปแบบของการน าแบรนด์ต่างชาติที่
เป็นที่รู้จักในต่างประเทศเข้ามาท าตลาด อาทิ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ลาลามูฟ ไลน์แมน เจแอนด์ที เอ็กซ์
เพรส เป็นต้น โดยมูลค่าการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในแต่ละปีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากมูลค่าการ
ลงทุนของต่างชาติ 260.81 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2559 เพ่ิมเป็น 264.71 ล้านบาท และ 293.75 ล้าน
บาท ในปี พ.ศ. 2560 – 2561 ตามล าดับ92 

นอกจากนี้ ตลาดของธุรกิจไปรษณีย์ซึ่งกิจกรรมหลักเกี่ยวกับบริการไปรษณีย์พ้ืนฐาน เช่น  
การจัดส่งจดหมาย ไปรษณียบัตร พัสดุย่อย เป็นต้น ถือว่าเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีมูลค่าตลาดสูง จาก
ฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแสดงให้เห็นว่า ในปี พ.ศ. 2560 กิจกรรมไปรษณีย์93 มีรายได้
รวม 27,962 ล้านบาท โดยรายได้เกือบทั้งหมดมาจากการด าเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดใ้นปี พ.ศ. 2560 สูงถึง 27,872 ล้านบาท ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
คาดการณ์ว่า มูลค่าของธุรกิจไปรษณีย์และรับส่งสินค้าอาจเติบโตถึง 3 หมื่นล้านบาท ในปี  
พ.ศ. 2561 โดยมีอัตราการขยายตัวของธุรกิจเฉลี่ยร้อยละ 9-11 ต่อปี94  

จากมูลค่าธุรกิจรับส่งเอกสาร/สิ่งของทีม่ีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยปี พ.ศ. 2557 – 2560 ธุรกิจ
รับส่งเอกสาร/สิ่งของ โดย SME มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 31.88 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ 
การขยายตัวของธุรกิจ และจากการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนมูลค่าธุรกิจรับส่งเอกสารฯ ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศในภาคการบริการ ทั้งในระดับประเทศและในระดับ SME แสดงให้เห็นถึงบทบาท
และความส าคัญของธุรกิจรับส่งเอกสารฯ ต่อธุรกิจบริการในภาพรวม (ดงัตารางที่ 3.1) 

  

                                           
92 บทวิเคราะหธ์ุรกิจรับส่งเอกสารและสิ่งของ ประจ าเดือนเมษายน 2562 กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
93 หมวดธุรกิจ 53100 กิจกรรมไปรษณีย์ ที่ด าเนินงานในลักษณะการให้บริการไปรษณีย์พื้นฐานอย่างทั่วถึง ซ่ึงประกอบด้วยการใช้
โครงสร้างพื้นฐานส าหรับการให้บริการไปรษณีย์พื้นฐานอย่างทั่วถึง ได้แก่ ที่ท าการไปรษณีย์ ศูนย์คัดแยกและปฏิบัติการ และสายการ
ขนส่งเพื่อการรับฝากและน าจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ ประเภทของสิ่งน าจ่ายประกอบด้วยไปรษณียภัณฑ์ ได้แก่ จดหมาย ไปรษณียบัตร 
ของตีพิมพ์ พัสดุย่อย สินค้าหรือเอกสารและรวมถึงบริการอื่นๆ 
94 ที่มา: https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/E-
Commerce_Logistic.pdf 

https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/E-Commerce_Logistic.pdf
https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/E-Commerce_Logistic.pdf
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ตารางท่ี 3.1 สัดส่วนมูลค่าธุรกิจรับส่งเอกสาร/สิ่งของต่อ GDP ภาคการบริการเอกชน 

 2557 2558 2559 2560 

มูลค่าผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (ล้านบาท) 

ประเทศ 13,230,301 13,743,463 14,554,571 15,451,955 

ภาคการบริการเอกชน ระดับประเทศ  4,412,672 4,741,909 5,064,112 5,409,147 

 ภาคการบริการเอกชนของ SME 2,069,857 2,217,907 2,379,069 2,569,104 

- กิจกรรมรับส่งเอกสาร/สิ่งของ โดย SME 5,359 6,262 8,211 12,124 

สัดส่วนมลูค่ากิจกรรมรับส่งเอกสาร/สิ่งของ โดย SME ต่อ GDP ภาคการบริการเอกชน ระดับประเทศ (ร้อยละ) 

กิจกรรมรับส่งเอกสาร/สิ่งของ  0.12 0.13 0.16 0.22 

สัดส่วนมลูค่ากิจกรรมรับส่งเอกสาร/สิ่งของ โดย SME ต่อ GDP ภาคการบริการเอกชนของ SME (ร้อยละ) 

กิจกรรมรับส่งเอกสาร/สิ่งของ 0.26 0.28 0.35 0.47 

ที่มา: รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2562 และขอ้มูลจากกรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์  
ประมวลโดยคณะผู้วจิัย (สิงหาคม 2562) 

3.1.1 ลักษณะตลาดขนส่งเอกสาร/พัสดุภัณฑ์ หรือธุรกิจขนส่งด่วน 

จากการวิจัยภาคสนาม พบว่า ตลาดขนส่งเอกสาร/พัสดุภัณฑ์สามารถจ าแนกได้หลายลักษณะ 
หากใช้ระยะเวลาการขนส่งเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เราจะสามารถแบ่งตลาดได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มที่  1 On-demand delivery หรือ Same-day delivery จัดส่งภายใน 3 ชั่วโมงถึงหนึ่ งวัน  
กลุ่มท่ี 2 Next-day delivery จัดส่งภายในวันถัดไป และกลุ่มท่ี 3 การจัดส่งพัสดุธรรมดา ใช้เวลาจัดส่ง
ไม่เกิน 5 วัน  

แต่หากใช้ลักษณะของสินค้าที่จัดส่งเป็นเกณฑ์ เราจะสามารถจ าแนกตลาดขนส่งเอกสารหรือ 
พัสดุภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพัสดุภัณฑ์ขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มพัสดุหรือสินค้าขนาด
ใหญ ่และกลุ่มเอกสารและอาหาร โดยลักษณะการให้บริการของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน ดังนี้ 

กลุ่มขนส่งพัสดุภัณฑ์ขนาดกลางและขนาดเล็ก เป็นบริการขนส่งพัสดุที่มีน้ าหนักไม่เกิน  
25 กิโลกรัม ขนส่งโดยรถจักรยานยนต์และรถกระบะเป็นหลัก ตลาดขนส่งพัสดุขนาดกลางและขนาด
เล็กเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวสูง จากอานิสงส์การเติบโตในกลุ่มธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันมี 
ผู้ เล่นในตลาดที่หลากหลายทั้งผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ  ตัวอย่างเช่น ไปรษณีย์ ไทย  
นิ่มเอ็กซ์เพรส (Nim Express) สกู๊ตตาร์ (Skootar) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการไทย และเคอรี่  
เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) แฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส (J&T Express) 
ลาลามูฟ (Lalamove) เอสซีจี เอ็กซ์เพรส (SCG Express) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทร่วมทุนกับต่างชาติ 



110 

กลุ่มขนส่งพัสดุหรือสินค้าขนาดใหญ่ เป็นบริการขนส่งสินค้าที่มีน้ าหนักมากหรือมีขนาดใหญ่ 
เช่น สินค้าที่มีน้ าหนักตั้งแต่ 50 กิโลกรัมขึ้นไป หรือสินค้าที่ไม่สามารถใส่ในบรรจุภัณฑ์ได้ เป็นต้น ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะใช้รถบรรทุกในการขนส่ง โดยผู้เล่นหลักในตลาดยังคงเป็นกลุ่มผู้ประกอบการไทย ตัวอย่าง
ผู้ให้บริการ เช่น ไปรษณีย์ไทย นิ่มซี่เส็ง บลูแอนด์ไวท์โลจิสติกส์ เป็นต้น  

กลุ่มขนส่งเอกสารหรืออาหาร การประกอบธุรกิจรับส่งเอกสารและอาหารส่วนใหญ่เป็นการ
ด าเนินธุรกิจในลักษณะแพลตฟอร์ม (platform) ด้วยการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นสื่อกลางระหว่าง
ผู้ใช้บริการและผู้ขนส่งสิ่งของ โดยเจ้าของธุรกิจอาจลงทุนวางโครงข่ายรถขนส่งของตนเอง หรือเปิดให้
คนทั่วไปสามารถน ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์มาร่วมวิ่งบริการขนส่งได้ ปัจจุบันผู้เล่นรายใหญ่ใน
ตลาดมีอยู่ 4 ราย ได้แก่ ไลน์แมน (LINE MAN) เก็ท (GET) แกร็บฟู้ด (Grab food) และฟู้ดแพนด้า 
(Foodpanda) ส่วนมากยังให้บริการเฉพาะในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล อย่างไรก็ดี ในต่างจังหวัด
เริ่มมีผู้ประกอบการไทยสนใจด าเนินธุรกิจในลักษณะนี้มากขึ้น อาทิ วีเซิฟ (WESERVE) ซึ่งให้บริการ
ขนส่งในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง และอยู่ระหว่างการขยายการให้บริการไปยังภูมิภาคอ่ืนๆ 

โดยสรุป ผู้ประกอบการไทยส่วนมากจะให้บริการในกลุ่มขนส่งพัสดุหรือสินค้าขนาดใหญ่ และ
กลุ่มขนส่งเอกสารหรืออาหาร ในกลุ่มขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจ
ขนส่งอยู่เดิม เช่น การให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างธุรกิจ (B2B) ซึ่งเป็นการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่หรือ
สินค้าที่มีจ านวนมากให้กับกลุ่มการค้าแบบดั้งเดิม (traditional trade) หรือกลุ่มยี่ปั๊ว แต่ปัจจุบันได้
ขยายธุรกิจมาให้บริการในกลุ่มขนส่งด่วน เพราะเล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพการเติบโตของตลาด
ขนส่งด่วน ส่วนการประกอบธุรกิจขนส่งเอกสารหรืออาหารนั้น ส่วนมากเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่
เพ่ิงเข้าสู่ตลาด โดยอาศัยการใช้แพลตฟอร์มในการหาลูกค้าและผู้ขับรถขนส่ง 

3.1.2 แนวทางการส่งเสริมภาคโลจิสติกส์ของประเทศไทย 

ปัจจุบันประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
เป็นกรอบในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางตามยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยวัตถุประสงค์หลักของแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 3 คือ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทยให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับภาคโลจิ
สติกส์ของไทย และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ ทั้งนี้ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ 
ฉบับที่ 3 จะประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเพ่ิมมูลค่าห่วงโซ่
อุปทาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก และยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ รายละเอียดดังตารางที่ 3.2 
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ตารางท่ี 3.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-
2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเพ่ิมมูลค่าห่วงโซ่อุปทาน 
กลยุทธ์ที่ 1.1  
ยกระดับการบรหิารจดัการ 
โลจสิติกส์และห่วงโซ่อุปทานภาค
เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม
ให้ได้มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1.2  
เชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์

กลยุทธ์ที่ 1.3  
พัฒนาศักยภาพ 
ผู้ให้บริการโลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านยความสะดวก 
กลยุทธ์ที่ 2.1  
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ขนส่งและเครือข่าย 
โลจิสติกส์ตามเส้นทาง
ยุทธศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงอนุ
ภูมิภาคและเป็นประตูการค้า 

กลยุทธ์ที่ 2.2  
พัฒนาระบบ National 
Single Window (NSW) 
ให้สมบูรณ ์

กลยุทธ์ที่ 2.3  
พัฒนากระบวนการ 
โลจสิติกส์ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

กลยุทธ์ที่ 2.4  
เร่งแก้ไขอุปสรรคการค้า
ระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสตกิส ์
กลยุทธ์ที่ 3.1  
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
โลจสิติกส ์

กลยุทธ์ที่ 3.2  
พัฒนาบุคลากรด้าน 
โลจสิติกส์ให้มีคณุภาพ
ตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 3.3  
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีด้าน 
โลจสิติกส ์

กลยุทธ์ที่ 3.4  
ประเมิน/ติดตามข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
และพัฒนาฐานขอ้มูลเพื่อ
ประเมินผลการพัฒนาระบบ 

ที่มา: แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2560-2564)  

แม้ว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ฯ ฉบับที่ 3 จะกล่าวถึงการประกอบธุรกิจ 
โลจิสติกส์ในภาพรวม แต่ธุรกิจขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์อาจได้รับอานิสงค์จากแผนการส่งเสริม
ดังกล่าว ซ่ึงกลยุทธ์ที่จะช่วยส่งเสริมการประกอบธุรกิจขนส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์สามารถจ าแนกเป็น 
2 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ และกลุ่มการพัฒนา
บุคลากรในภาคโลจิสติกส์ 

กลุ่มกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1.3 
พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ให้สามารถแข่งขันได้ ด้วยการยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการ
และการพัฒนาการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ระบบบริหารจัดการขนส่ง ระบบการ
บริหารจัดการรถเที่ยวเปล่าและระบบตรวจสอบติดตามสินค้า และกลยุทธ์ที่ 3.3 วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์และการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ อาทิ ระบบคลังสินค้ าอัตโนมัติ ระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ อุปกรณ์หุ่นยนต์ อุปกรณ์ยกขน และอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงที่ใช้
ในกิจกรรมโลจิสติกส์ ผ่านมาตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยการก าหนดเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยี
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แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา และการใช้มาตรการทางการเงินหรือมาตรการส่งเสริม
การลงทุน  

ทั้งนี้ ผลจากการด าเนินการตามกลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งเอกสารและ
พัสดุภัณฑ์ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ใหม่ ความหลากหลายทางเทคโนโลยี และต้นทุนทาง
เทคโนโลยีที่ต่ าลงเมื่อเทียบกับต้นทุนการน าเข้าเทคโนโลยี 

ส่วนกลุ่มกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงานด้วยการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาด้านโลจิสติกส์  
การจัดตั้งสถาบันและศูนย์พัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน และสนับสนุนให้เกิด
องค์กรก ากับดูแลวิชาชีพ และกลยุทธ์ที่  3.2 พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ด้วยการวางแผนจัดการก าลังคนด้านโลจิสติกส์ให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ 
การส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะหรือเทคนิคเฉพาะด้าน เช่น กระบวนการจัดเก็บ กระบวนการ
ขนส่ง กระบวนการด าเนินการเพ่ือให้สินค้าถึงมือลูกค้า เป็นต้น และการพัฒนาระบบส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือให้ก าลังคนด้านโลจิสติกส์มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  

ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานให้แก่ผู้ประกอบการ ซ่ึง
การวางแผนด้านก าลังคนจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ท าให้ผู้ประกอบการต้องจ่าย
ค่าจ้างราคาสูง นอกจากนี้ การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานในภาคโลจิสติกส์จะช่วยลดการเพ่ิมจ านวน 
การจ้างงานให้แก่ผู้ประกอบการได้ 

3.2 กฎหมายและกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจรับส่งเอกสาร 
หรือพัสดุภัณฑ ์

การประกอบธุรกิจขนส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์จัดเป็นกลุ่มธุรกิจรับจ้างหรือธุรกิจขนส่งไม่
ประจ าทาง ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลักอยู่ 2 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
ก ากับดูแลการขออนุญาตประกอบธุรกิจขนส่ง ทั้งการขนส่งผู้โดยสาร สัตว์หรือสิ่งของ รวมไปถึงการ
ก ากับดูแลผู้ขับรถขนส่งและยานพาหนะที่ใช้ประกอบการขนส่ง ส่วนกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง คือ พ.ร.บ. 
รถยนต์ พ.ศ. 2522 ก ากับดูแลเรื่องผู้ขับขี่และยานพาหนะเช่นกัน แต่จะครอบคลุมเฉพาะรถยนต์ที่ไม่ได้
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการรับจ้าง  

นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจขนส่ง เช่น กฎหมายจราจร 
ทางบกและกฎหมายทางหลวงซึ่งเกี่ยวกับการก าหนดเพดานความเร็วรถยนต์ กฎหมายเรื่องการติดตั้ง
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) เพ่ือก ากับดูแลเรื่องความปลอดภัยในการใช้ความเร็ว 
กฎหมายก าหนดให้สถานประกอบการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกัน
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และปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายผังเมืองที่ก าหนดพ้ืนที่ที่อนุญาตให้
จัดตั้งคลังสินค้า กฎหมายส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น 

ส่วนกฎหมายด้านแรงงาน ประเทศไทยมีกฎหมายห้ามคนต่างด้าวที่จะเข้ามาท างานในสาขา
การขนส่ง ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2522 ซ่ึง
ตามบัญชีท้ายของพระราชกฤษฎีกาก าหนดไว้ว่า งานขับขี่ยานยนต์หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้
เครื่องจักรหรือเครื่องกล ยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ เป็นอาชีพท่ีห้ามมใิห้คนต่างด้าวท า 

นอกจากการขนส่งแบบดั้งเดิมที่อาศัยรถยนต์หรือจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการขนส่ง  
ในต่างประเทศเริ่มมีโครงการน าร่องทดลองใช้เทคโนโลยีในการขนส่ง เช่น การใช้รถยนต์อัตโนมัติ 
(Autonomous Ground Vehicle: AGV) อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) 
หรือโดรน (Drone) เพ่ือเป็นพาหนะในการขนส่งสินค้า ขณะที่ประเทศไทยยังไม่เปิดโอกาสให้ทดลองใช้
เทคโนโลยีดังกล่าว แต่มีการออกกฎหมายก ากับดูแลการใช้โดรน ซึ่งจะอยู่ภายใต้ประกาศกระทรวง
คมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน
ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 

จากกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจขนส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ 11 ฉบับ ซึ่งทางคณะผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์กฎหมายในแต่ละ
ฉบับว่ามีลักษณะของข้อบังคับทางกฎหมายเป็นอย่างไร รายละเอียดดังต่อไปนี้  

3.2.1 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  

เนื่องจากการประกอบธุรกิจรับส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์เข้าข่ายตามนิยามการขนส่งไม่ประจ า
ทางภายใต้ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งหมายถึง การขนส่งเพ่ือสินจ้างโดยไม่จ ากัด
เส้นทาง95 ฉะนั้น ผู้ประกอบการขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์จึงต้องด าเนินการตามบทบัญญัติที่ได้
ก าหนดไว้ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ซึ่งสามารถจ าแนกกฎระเบียบออกเป็น 2 ส่วนหลัก ส่วนแรก คือ 
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการเข้าสู่ธุรกิจขนส่ง และส่วนที่สอง คือ กฎระเบียบในการด าเนินธุรกิจขนส่ง 

 ส่วนที่ 1 กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการเข้าสู่ธุรกิจขนส่งทางบก 

ผู้ที่จะประกอบธุรกิจขนส่งจะต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนก่อนเริ่มด าเนินธุรกิจ96 
ส าหรับกรณีการขนส่งเอกสารหรือพัสดุจะต้องขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง  โดย 
ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติด้านสัญชาติ สัดส่วนของกรรมการบริษัท สัดส่วนของ 

                                           
95 พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 4 (3) “การขนส่งไม่ประจ าทาง” หมายความว่า การขนส่งเพื่อสินจ้างโดยไม่จ ากัด
เส้นทาง” 
96 พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 23 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการขนส่งประจ าทาง การขนส่งไม่ประจ าทาง การขนส่งโดยรถ
ขนาดเล็ก หรือการขนส่งส่วนบุคคล เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน  
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ผู้ถือหุ้น ตามแต่ละรูปแบบของธุรกิจ รายละเอียดดังตารางที่  3.3 ซึ่งขั้นตอนการขออนุญาต 
ผู้ประกอบการจะต้องยื่นค าขอพร้อมด้วยหลักฐาน เช่น หนังสือการจดทะเบียนบริษัท ตัวอย่าง
เครื่องหมายประจ ารถ หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บ รถ เป็นต้น97 ทั้งนี้  
ผู้ประกอบการจะต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางทุกๆ 5 ปี อัตรา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ 4,000 บาท 

ตารางท่ี 3.3 คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

รูปแบบของธุรกิจ สัญชาติ กรรมการบริษัท ทุน 

บุคคลธรรมดา ไทย - - 

ห้างหุ้นส่วน 
หุ้นส่วนทั้งหมดต้องมี

สัญชาตไิทย 
- - 

บริษัทจ ากัด - 
สัดส่วนกรรมการมากกว่า
กึ่งหนึ่งต้องมีสัญชาติไทย 

ทุนมากกว่าร้อยละ 51 
ถือโดยบุคคลธรรมดา

สัญชาตไิทย 

บริษัทมหาชน - 
สัดส่วนกรรมการมากกว่า
กึ่งหนึ่งต้องมีสัญชาติไทย 

ทุนมากกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ได้ จะต้องถือโดยบุคคล

ธรรมดาสญัชาติไทย 

ที่มา: พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 

ในกระบวนการออกใบอนุญาต นายทะเบียนจะก าหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาต98 เช่น จ านวน
รถที่ใช้ในการประกอบการขนส่ง มาตรฐานบริการในการประกอบการขนส่ง อัตราค่าขนส่งและ
ค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง เป็นต้น โดยผู้ถือใบอนุญาตห้ามท าการเพิ่ม ลด หรือยกเว้นค่าขนส่งหรือ
ค่าบริการอย่างอ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก 99 ซึ่งปัจจุบัน 

                                           
97 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ออกตามความใน พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ก าหนดเอกสารและหลักฐานประกอบการ
ขอใบอนุญาต 
98 พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 32 ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางให้นายทะเบียนโดยการอนุมัติ
ของคณะกรรมการก าหนดเง่ือนไขไว้ในใบอนุญาตเกี่ยวกับ (1) จ านวนรถที่ต้องใช้ในการประกอบการขนส่ง (2) ลักษณะ ชนิดและขนาด
ของรถและเครื่องหมายของผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคัน (3) จ านวนที่นั่ง เกณฑ์น้ าหนักบรรทุกและวิธีการบรรทกุ 
(4) จ านวนผู้ประจ ารถ (5) ท้องที่ที่ท าการขนส่ง (6) มาตรฐานบริการในการประกอบการขนส่ง (7) อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่น
ในการขนส่ง (8) สถานที่หยุดและจอดเพื่อขนถ่ายคน สัตว์ หรือสิ่งของ (9) สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ  (10) เง่ือนไขอื่นที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 
99 พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง เพิ่ม ลด หรือยกเว้นค่าขนส่งหรือ
ค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
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ในทางปฏิบัติข้อก าหนดเรื่องการห้ามเพ่ิม/ลดค่าขนส่งจะใช้บังคับกับการก าหนดค่าขนส่งของรถ
โดยสารเท่านั้น 

 ส่วนที่ 2 กฎระเบียบในการดําเนินธุรกิจขนส่ง 
กฎระเบียบในการด าเนินธุรกิจขนส่งภายใต้ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จะเก่ียวข้อง

กับ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) การวางหลักทรัพย์ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง (2) เงื่อนไขของ
รถที่จะน ามาใช้ในการขนส่งและ (3) เงื่อนไขของผู้ขับรถขนส่ง  

ประเด็นแรก การวางหลักทรัพย์ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางจะต้อง
วางหลักทรัพย์เป็นเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาล หรือเป็นสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัย
ส าหรับการชดใช้ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก100 ทั้งนี้ หลักทรัพย์ดังกล่าวต้องมีมูลค่า 
35,000 บาท ส าหรับรถคันที่หนึ่ง และคันละ 500 บาท ส าหรับรถคันถัดไป แต่รวมทั้งหมดแล้วไม่เกิน 
300,000 บาท101  

ประเด็นที่สอง เงื่อนไขของรถขนส่ง ส าหรับรถยนต์ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการรับจ้าง หรือ
รถยนต์ที่มีน้ าหนักตั้งแต่ 2,200 กิโลกรัมขึ้นไป จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการจดทะเบียนรถยนต์ตาม
กฎหมายการขนส่งทางบก ซึ่งก าหนดไว้ว่ารถที่จะน ามาใช้ในการขนส่งจะต้องผ่านการตรวจสภาพ จด
ทะเบียนและเสียภาษี โดยท าการต่อทะเบียนและเสียภาษีรถยนต์ทุกปี102 ซึ่งอัตราภาษีรถจะขึ้นกับ
ประเภทของใบอนุญาตประกอบธุรกิจและน้ าหนักของรถ กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตขนส่งไม่ประจ าทาง 
อัตราภาษีจะเริ่มต้นที่ 450 บาท ส าหรับรถที่มีน้ าหนักไม่เกิน 500 กิโลกรัม และอาจสูงถึง 4,350 บาท 
ส าหรับรถท่ีมีน้ าหนักเกิน 7,001 กิโลกรัมขึ้นไป103 

                                           
100 พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 52 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทาง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจ าทาง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ต้องวาง
หลักทรัพย์เป็นเงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาลไทยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกัน หรือเป็นสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์
ประกันภัยซ่ึงท ากับบริษัทประกันภัยที่นายทะเบียนกลางให้ความเห็นชอบต่อนายทะเบียนกลาง 
101 กฎกระทรวงการวางหลักทรัพย์ จ านวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ และอัตราคา่ใช้จ่ายเบือ้งต้นส าหรับชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการ
ขนส่ง พ.ศ. 2557 ข้อ 5 (1) ... ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง ... ต้องวางหลักทรัพย์มีจ านวนหรือมลูค่าสามหมื่นห้า
พันบาทส าหรับรถคันที่หนึ่ง และคันละห้าร้อยบาทส าหรับรถคันต่อๆ ไป แต่เมือ่รวมกันแลว้ทั้งหมดไม่เกินสามแสนบาท 
102 พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 73 เมื่อนายทะเบียนเห็นว่าพนักงานตรวจสภาพหรือสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาต
ได้ตรวจสภาพรถถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 71 และมาตรา 72 แล้ว ให้รับจดทะเบียนและออกหนังสือแสดงการจดทะเบียนพร้อม
กับแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถคันนั้นให้โดยไม่ชักช้า 
103 อ้างอิงบัญชีอัตราภาษีรถตามมาตรา 85 ของ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
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ทั้งนี้ กฎหมายการขนส่งทางบกได้ก าหนดลักษณะของรถที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้ในการ
ประกอบการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ104 ซึ่งจะมีอยู่มีทั้งหมด 9 ลักษณะ ได้แก่ (1) รถกระบะบรรทุก 
(รถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่รวมรถกระบะ) (2) รถตู้บรรทุก (3) รถบรรทุกของเหลว (4) รถบรรทุกวัสดุ
อันตราย (5) รถบรรทุกเฉพาะกิจ (6) รถพ่วง (7) รถกึ่งพ่วง (8) รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว และ  
(9) รถลากจูง105 ซึ่งหากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้รถผิดประเภทจะต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ106 

จะเห็นได้ว่า นิยามรถขนส่งภายใต้กฎหมายขนส่งทางบกในปัจจุบันจะอนุญาตให้ใช้รถขนาด
ใหญ่ในการรับจ้างขนส่งสินค้าเท่านั้น แตย่ังมิได้ครอบคลุมกรณีการน ารถยนต์ขนาดเล็ก อาท ิการใช้รถ
กระบะในการรับจ้างขนส่ง 

ประเด็นที่สามเงื่อนไขของผู้ขับรถ ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ขับรถขนส่งจะต้องขอรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ขับรถจากนายทะเบียนในท้องที่107 ซึ่งใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถขนส่งจะมีด้วยกัน 4 ชนิด108 จ าแนกตาม
น้ าหนักรถหรือวัตถุประสงค์ของการขนส่ง ทั้งนี้ กรณีเป็นผู้ขับรถเพ่ือขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์จะ
เข้าข่ายต้องขอใบอนุญาตชนิดที่หนึ่งและชนิดที่สอง ถ้าน้ าหนักรถและน้ าหนักบรรทุกรวมกันไม่เกิน 
3,500 กิโลกรัม จะต้องขอใบอนุญาตชนิดที่หนึ่ง แต่ถ้าน้ าหนักรถและน้ าหนักบรรทุกรวมกันเกินกว่า 
3,500 กิโลกรัม จะต้องขอใบอนุญาตชนิดที่สอง  

                                           
104 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารขนสง่ทางบก พ.ศ. 2522 ข้อ 9 เพือ่ประโยชน์แก่นาย
ทะเบียนในการก าหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับลักษณะของรถในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ให้ก าหนดลกัษณะของรถที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้
ในการประกอบการขนส่งโดยมีสามลักษณะ คือ (1) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร (2) รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ (3) รถขนาดเล็ก 
105 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารขนสง่ทางบก พ.ศ. 2522 ข้อ 11 รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของตามข้อ 9 (2) มี 9 ลักษณะ (สามารถดูตัวอย่างรถเพิ่มเติมที่ https://www.dlt-
inspection.info/dlt/index.php?ref=inspection-work-truck&ref2=truck) 
106 พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 128 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 27 วรรคสาม ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
107 พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 93 ห้ามมิให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจ ารถ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 
108 พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 95 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถมีดังนี้ 

1) ชนิดที่หนึ่ง ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส าหรับรถที่มีน้ าหนักรถและน้ าหนักบรรทุกรวมกันไม่เกินสามพันห้าร้อยกิโลกรัมที่มิได้ใช้
ขนส่งผู้โดยสาร หรือส าหรับรถขนส่งผู้โดยสารไม่เกินยี่สิบคน 

2) ชนิดที่สอง ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส าหรับรถที่มีน้ าหนักรถและน้ าหนักบรรทุกรวมกันเกินกว่าสามพันห้าร้อยกิโลกรัมที่มิได้ใช้
ขนส่งผู้โดยสาร หรือส าหรับรถขนส่งผู้โดยสารเกินยี่สิบคน 

3) ชนิดที่สาม ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถซึ่งโดยสภาพใช้ส าหรับลากจูงรถอื่นหรือล้อเลื่อนที่บรรทุกสิ่งใดๆ บนล้อเล่ือนนั้น 
4) ชนิดที่สี่ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส าหรับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายตามประเภทหรือชนิดและลักษณะการบรรทุกตามที่อธิบดี

ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

https://www.dlt-inspection.info/dlt/index.php?ref=inspection-work-truck&ref2=truck
https://www.dlt-inspection.info/dlt/index.php?ref=inspection-work-truck&ref2=truck
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นอกจากนี้ คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถขนส่งไม่ประจ าทางจะต้องมีสัญชาติไทย ไม่
เป็นผู้พิการ อายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบสองปี109 และได้ผ่านการศึกษาและจบหลักสูตรจากโรงเรียนการขนส่ง
ของกรมการขนส่งทางบก หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง110 

3.2.2 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 

 ส าหรับรถยนต์ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการประกอบการขนส่งตามกฎหมายขนส่งทางบก 
จะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งจะครอบคลุมรถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการ และ
รถยนต์ส่วนบุคคล โดยรถสองประเภทแรกจะเป็นรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ส่วนรถยนต์ส่วน
บุคคลจะแบ่งเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มิได้ใช้เพ่ือการรับจ้างขนส่ง
สินค้าของผู้อ่ืน นอกจากนี้ พ.ร.บ. รถยนต์ฯ ยังครอบคลุมกลุ่มรถจักรยานยนต์ ทั้งรถจักรยานยนต์ส่วน
บุคคล และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ใช้เพ่ือรับจ้างบรรทุกผู้โดยสาร 

บทบัญญัติส าคัญของ พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้แก่ การจดทะเบียนรถ การเสียภาษีรถ
ประจ าปี และการขอใบอนุญาตขับรถ โดยรถที่จะน ามาจดทะเบียนต้องผ่านการตรวจสภาพจากนาย
ทะเบียนหรือสถานตรวจสภาพที่ได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก111 เจ้าของรถจะต้องยื่นค าขอจด
ทะเบียนต่อนายทะเบียนในท้องที่112 และจะต้องเสียภาษีรถยนต์ประจ าปี ส่วนการขอใบอนุญาตขับรถ 
ผู้ขับขี่จะต้องยื่นค าขอต่อนายทะเบียนในท้องที่ โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่
ก าหนด เช่น อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี ส าหรับใบอนุญาตขับรถยนต์ และไม่ต่ ากว่า 15 ปี ส าหรับใบอนุญาต
ขับข่ีจักรยานยนต์ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า บทบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 จะคล้ายคลึงกับ
บทบัญญัติบางส่วนของ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติหากผู้ประกอบการได้

                                           
109 กฎกระทรวง ฉบับที่ 52 (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ข้อ 2 (1) (ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับ
รถชนิดที่หนึ่ง ชนิดที่สอง และชนิดที่สาม ในประเภทการขนส่งประจ าทาง การขนส่งไม่ประจ าทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ต้องมี
อายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบสองปี 
110 พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 97 ภายใต้บังคับมาตรา 96 ผู้ขอรบัใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถต้องมีอายุไม่ต่ ากว่าทีก่ าหนด
ในกฎกระทรวง และได้ผ่านการศึกษาและจบหลักสูตรจากโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบกหรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการ
ขนส่งทางบกรับรอง 
111 พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 7 รถที่จะขอจดทะเบียนได้ต้อง (2) ผ่านการตรวจสภาพรถจากนายทะเบียน หรือจากสถานตรวจ
สภาพที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ในเวลาที่ขอจดทะเบียนแล้ว 
112 พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 10 ผู้ใดประสงค์จะขอจดทะเบียนรถ ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนมีภูมิล าเนา เว้น
แต่เจ้าของรถมีความประสงค์จะน ารถไปใช้ในท้องถิ่นอื่น ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนท้องถิ่นนั้นได ้
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จดทะเบียนรถ เสียภาษีรถยนต์113 และขอใบอนุญาตขับรถ114 ตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบกฯ แล้ว  
ไมจ่ าเป็นต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รถยนต์ฯ ซ้ า 

อนึ่ง การประกอบธุรกิจขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ในปัจจุบันมีการน ารถยนต์ขนาดเล็ก เช่น 
รถกระบะมาใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้ามากขึ้น แต่กฎหมายการขนส่งทางบกเองยังไม่ได้ปรับนิยาม
ลักษณะรถขนส่งสิ่งของให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า ผู้ประกอบการขนส่ง
หลายรายใช้รถที่จดทะเบียนเป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมาใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าจ านวนมาก 
ซึ่งตาม พ.ร.บ. รถยนต์ฯ ถือว่ามีความผิดจากการใช้รถผิดประเภท ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 
บาท115  

3.2.3 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

ตามมาตรา 67 ของ พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ก าหนดให้ผู้ขับขี่จะต้องใช้ความเร็ว
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือตามเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้ ในทาง ปัจจุบันประเทศไทยได้
ก าหนดอัตราความเร็วรถยนต์ภายใต้กฎกระทรวง 2 ฉบับ ได้แก่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2522) 
และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2524) ออกตามความใน พ.ร.บ. จราจรทางบก 
พ.ศ. 2522 รายละเอียดดังตารางที่ 3.4  

ตารางท่ี 3.4 การก าหนดอัตราความเร็วรถยนต์ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 

พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 
เขตกรุงเทพฯ เขตพัทยา  

เขตเทศบาล 
นอกเขต 

(1) รถบรรทุกที่มีน้ าหนักรถรวมท้ัง
น้ าหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม 
หรือรถบรรทุกคนโดยสาร 

60 กม./ชม. 80 กม./ชม. 

(2) รถยนต์อื่นนอกจากรถที่ระบุไว้ใน 
(1) ขณะทีล่ากจูงรถพ่วง รถยนต์
บรรทุกที่มีน้ าหนักรวมทั้งน้ าหนัก
บรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม หรือ
รถยนต์สามล้อ 

45 กม./ชม. 60 กม./ชม. 

                                           
113 พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 71 วรรคสอง รถที่ใช้ในการขนส่งที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้ได้รับยกเว้นไม่
ต้องเสียภาษีรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
114 พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 43 ทวิ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถในประเภทการขนส่งประจ าทาง การขนส่งไม่ประจ าทางหรือ 
การขนส่งโดยรถขนาดเล็กตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ให้ใช้แทนใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตามมาตรา 43 (2) และ
ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะตามมาตรา 43 (4) ได ้
115 พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 60 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 21 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
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พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 
เขตกรุงเทพฯ เขตพัทยา  

เขตเทศบาล 
นอกเขต 

(3) ส าหรับรถยนต์อื่นที่นอกจากระบไุว้
ใน (1) หรือ (2) หรือ
รถจักรยานยนต ์

80 กม./ชม. 90 กม./ชม. 

ที่มา: กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 และฉบับที ่10 ออกตามความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 

ทั้งนี้ อัตราความเร็วรถยนต์ที่ถูกก าหนดในกฎกระทรวงจะจ าแนกตามประเภทของรถยนต์และ
สภาพท้องที่ ตัวอย่างเช่น กรณีรถบรรทุกน้ าหนักบรรทุกเกิน 1 ,200 กิโลกรัม หรือรถขนส่งผู้โดยสาร 
หากวิ่งในเขตกรุงเทพมหานคร เขตพัทยา และเขตเทศบาลจะใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง แต่หากใช้ความเร็วนอกเหนือจากเขตที่ก าหนด สามารถใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง เป็นต้น อย่างไรก็ดี หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามความเร็วที่ก าหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
1,000 บาท 

3.2.4 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 

ส่วนความเร็วที่ก าหนดตาม พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 5 ให้อ านาจแก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจในการออก
กฎกระทรวงเพ่ือก าหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราความเร็วใน
กฎกระทรวงนั้นจะขึ้นกับประเภทหรือน้ าหนักของรถและลักษณะเส้นทาง ตัวอย่างเช่น เขตทางหลวง
ชนบท รถบรรทุกที่มีน้ าหนักรวมทั้งน้ าหนักบรรทุกเกิน 1 ,200 กิโลกรัม ไม่ว่าจะลากจูงรถพ่วงด้วย
หรือไม่ก็ตาม หรือรถบรรทุกคนโดยสาร สามารถใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเขต
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ทางสายกรุงเทพฯ-พัทยา ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สามารถใช้ความเร็ว
ได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นต้น รายละเอียดเพ่ิมเติมอยู่ในตารางที่ 3.5 นอกจากนี้ หากผู้ใด
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามความเร็วที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

ตารางท่ี 3.5 การก าหนดอัตราความเร็วรถยนต์ตาม พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 2535 

ทางหลวงชนบท 
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7/ ทางสาย กทม.- 

เมืองพัทยา/ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9  
(ถนนกาญจนาภิเษก)/ ทางสายถนนวงแหวนรอบนอก 

(1) รถบรรทุกที่มีน้ําหนักรวมทั้ง
น้ําหนักบรรทุกเกิน 1,200 
กิโลกรมั ไม่ว่าจะลากจูงรถ
พ่วงด้วยหรือไม่กต็าม หรือ
รถบรรทุกคนโดยสาร 

80 กม./ชม. (1) รถบรรทุกที่มีน้ําหนักรถ
รวมทั้งน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน 
1,200 กิโลกรัม หรือ
รถบรรทุกคนโดยสาร 

100 กม./ชม. 
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ทางหลวงชนบท 
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7/ ทางสาย กทม.- 

เมืองพัทยา/ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9  
(ถนนกาญจนาภิเษก)/ ทางสายถนนวงแหวนรอบนอก 

(2) รถยนต์ขณะที่ลากจูงรถพ่วง 
หรือรถสามล้อ 

60 กม./ชม. (2) รถบรรทุกอื่นนอกจากรถท่ี
ระบุไว้ใน (1) รวมทั้ง
รถบรรทุกหรือรถยนต์ขณะที่
ลากจูงรถพ่วง 

80 กม./ชม. 

(3) รถยนต์หรือรถจักรยานยนต ์ 90 กม./ชม. (3) รถยนต์อื่นนอกจากรถท่ีระบุ
ไว้ใน (1) หรือ (2) 

120 กม./ชม. 

ที่มา: กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 และฉบับที ่3 ออกตาม พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 2535 

3.2.5 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการจดทะเบียน 
พ.ศ. 2558 และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดประเภทและลักษณะของรถที่
ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการ
ตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียน พ.ศ. 2558 

กฎหมายก าหนดให้รถขนส่งสัตว์และสิ่งของที่มีขนาดตั้งแต่สิบล้อขึ้นไปที่จะน ามาจดทะเบียน
หรือตรวจสภาพรถเพ่ือต่ออายุจะต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) และส่งข้อมูล
ดังกล่าวให้แก่กรมการขนส่งทางบก เพ่ือเป็นการควบคุม ก ากับดูแลผู้ขับรถให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
โดยเฉพาะการควบคุมการใช้ความเร็วของรถยนต์ไม่ให้เกินจากที่ก าหนดไว้ในกฎหมายจราจรทางบก
และกฎหมายทางหลวง 

3.2.6 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2558) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการก าหนด
ประเภทสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ และประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2558) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ  

ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 4 ก าหนดให้สถานประกอบการขนส่งสินค้าหรือ 
พัสดุภัณฑ์เป็นสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ และต้องด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนด ไว้ใน
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 5 ได้แก่ 

1) ผู้ประกอบการต้องบันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือ
เดินทางของผู้ส่งและผู้รับสินค้า โดยจะต้องจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
180 วัน  
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2) กรณีมีข้อสงสัยว่าสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ที่ฝากส่งนั้นอาจมียาเสพติด เจ้าของ 
สถานประกอบการจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ 

3) ผู้ประกอบการต้องชี้แจงต่อผู้ส่งหรือผู้รับสินค้า โดยการปิดประกาศหรือพิมพ์
ข้อความในใบก ากับการส่งสินค้าว่ายาเสพติดเป็นสิ่งผิดกฎหมายและต้องห้ามใน
การขนส่ง 

หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด (ป.ป.ส.) มีอ านาจสั่งปิดสถานประกอบการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เป็นการชั่วคราว โดย
สามารถสั่งปิดสถานประกอบการได้ไม่เกินครั้งละ 30 วัน116 

3.2.7 พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562 

การก าหนดผังเมืองมีผลต่อการประกอบธุรกิจขนส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ในกรณีที่
ผู้ประกอบการมีการจัดตั้งคลังสินค้า โดยการประกอบธุรกิจคลังสินค้าจะถูกจัดอยู่ในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม ประเภทย่อยคลังสินค้า สีที่ใช้ในผังเมืองคือสีม่วงเม็ดมะปราง ตามท่ีก าหนด
ไว้ในเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ. 2549117 ทั้งนี้ ในการก่อสร้างคลังสินค้าผู้ประกอบการ
จะต้องค านึงถึงประเภทของพ้ืนที่ที่ถูกก าหนดไว้ตามผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 

ทั้งนี้ ตามมาตรา 3 ของ พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ศ. 2562 บัญญัติให้ยกเลิก พ.ร.บ. ผังเมือง  
พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ อย่างไรก็ดี ในช่วงก่อนที่ พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ศ. 2562 จะมีผล
บังคับใช้ (ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562) และก่อนที่จะมีการออกกฎกระทรวงหรือ
ประกาศตามกฎหมายฉบับนี้ ให้ผู้ประกอบการที่มีคลังสินค้าปฏิบัติตามผังเมืองที่มีการประกาศใช้ตาม 
พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมที่บังคับใช้อยู่ ก่อนที่ พ.ร.บ. นี้จะมีผลบังคับใช้118  

3.2.8 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ให้อ านาจแก่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณา
ประเภทกิจการที่สมควรได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยให้จัดท าเป็นประกาศคณะกรรมการส่งเสริม

                                           
116 พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 13 ตรี ในกรณีที่เจ้าพนักงานตรวจพบว่ามีการกระท าความผิดเกี่ยวกับ  
ยาเสพติดในสถานประกอบการตามมาตรา 13 ทวิ หากเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการดังกล่าวไม่สามารถชี้แจงหรือพิสจูน์
ให้คณะกรรมการเชื่อได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่กรณีแล้ว ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งปิดสถานประกอบการแห่งนั้น
ชั่วคราว… ทั้งนี้ ต้องไม่เกินคร้ังละสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการนั้นทราบค าสั่ง 
117 เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ. 2549 จัดท าโดยส านกัพัฒนามาตรฐาน กรมการโยธาธิการและผังเมือง ที่มา: 
http://subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/sd_urban/std_plan.pdf 
118 พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ศ. 2562 บทเฉพาะกาล มาตรา 111 บรรดากฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันกอ่น
วันที่ พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอ้บัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ใช้
บังคับในพื้นที่เดียวกัน 
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การลงทุนเพ่ือก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ขนส่งสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558-2564) 
ได้แก่ กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบทันสมัย และกิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบอัจฉริยะ  

หากนักลงทุนต้องการขอรับการส่งเสริมในกิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบทันสมัย119 
จะต้องมีคุณสมบัติ ได้แก่ ต้องมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และต้องจัดให้มี
สถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับจะ
เป็นกลุ่ม B1 ได้แก่ การยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร การยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบหรือ
วัสดุจ าเป็น ส าหรับส่วนที่ผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี และสิทธิประโยชน์ที่มิใช่อากร  

กรณีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบอัจฉริยะ120 นัก
ลงทุนต้องมคีุณสมบัติ ได้แก่  

1. ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
เช่น ระบบการจัดเก็บสินค้าและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติ (Automatic Storage and 
Retrieval Systems : ASRS) และระบบสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

2. ต้องมีเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท 
3. ต้องด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้ภายใน 3 ปีนับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม 

3.1 ต้องใช้ Data Center ที่ตั้งในประเทศไทยรวมถึงกรณี Co-location ในการ
บริหารจัดการข้อมูล 

3.2 ต้องมีการจ้างบุคลากรไทยที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา
ที่เก่ียวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยตรง เช่น วิศวกรรมศาสตร์ 
ปัญญาประดิษฐ์ และ Data Science เป็นต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
การจ้างงานทั้งหมดในโครงการ 

3.3 ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) หรือจัดการข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ 
Digital Transactions โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตัลชั้นสูง และจะต้องด าเนินการ
ในประเทศไทยรวมทั้งมีบุคคลากรไทยร่วมด าเนินการอย่างมีนัยส าคัญ โดยมี
แผนด าเนินการตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

3.4 ต้องมีการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง เช่น Big Data และ Data 
Analytics เป็นต้น ตามท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

                                           
119 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 เร่ือง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน ที่มา: 
https://www.boi.go.th/upload/content/2_2557_64939.pdf  
120 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส. 4/2561 เร่ือง การให้การส่งเสริมกิจการศูนยก์ระจายสินค้าด้วยระบบอัจฉริยะ ที่มา: 
https://www.boi.go.th/upload/content/sor4_2561_5b73a3841c344.pdf  

https://www.boi.go.th/upload/content/2_2557_64939.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/sor4_2561_5b73a3841c344.pdf
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3.5 ต้องมีการด าเนินการด้านการวิจัยและพัฒนา หรือร่วมมือในโครงการวิจัย
และพัฒนากับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยของประเทศไทย ตามที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

3.6 รายได้ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องเป็นรายได้จากการให้บริการ
กระจายสินค้าระหว่างประเทศเท่านั้นโดยไม่รวมค่าขนส่งและรายได้เกี่ยวกับ
พิธีการศุลกากร 

ทั้งนี้ ผู้ขอรับการส่งเสริมในกิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบอัจฉริยะจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ในกลุ่ม A2 ได้แก่ การยกเว้นภาษีเงินได้เป็นระยะเวลา 8 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงิน
ลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) การยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร การยกเว้นอากร 
ขาเข้าส าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็น ส าหรับส่วนที่ผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี และสิทธิ
ประโยชน์ที่มิใช่อากร 

อย่างไรก็ดี ส าหรับผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่เป็นผู้ประกอบการ SME ไทย ทาง
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้พิจารณาผ่อนผันเงื่อนไขคุณสมบัติผู้ขอรับการส่งเสริม121 อาทิ 
ก าหนดเงินลงทุนขั้นต่ าของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) 
การก าหนดอตัราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 3 ต่อ 1 เป็นต้น 

3.2.9 พระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2522 

ประเทศไทยก าหนดให้งานขับขี่ยานยนต์หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือ
เครื่องกลเป็นงานที่คนต่างด้าวห้ามท า ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคน
ต่างด้าวท า พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ให้ก าหนดงานในอาชีพหรือวิชาชีพตามที่ระบุไว้ในบัญชีท้าย 
พระราชกฤษฎีกานี้ เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวท าเพ่ือเป็นการค้าหรือหารายได้โดยเด็ดขาดในทุกท้องที่
ในราชอาณาจักร ซึ่งหนึ่งในอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า ได้แก่ งานขับขี่ยานยนต์หรืองานขับขี่
ยานพาหนะท่ีไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล ยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ  

3.2.10 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือ
ปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก  
พ.ศ. 2558 

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือ
ปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558 
ก าหนดให้ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานจะต้องขึ้นทะเบียน เมื่อพิจารณาตามประเภทของอากาศยาน
การใช้โดรนเพ่ือขนส่งสินค้าจะจัดเป็นอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกประเภทที่ 2 

                                           
121 คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2562 หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการกรณผีู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ที่มา: https://www.boi.go.th/upload/content/BOI_A_Guide_TH.pdf 

https://www.boi.go.th/upload/content/BOI_A_Guide_TH.pdf
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วัตถุประสงค์เพ่ือการอ่ืนๆ และมีน้ าหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม รายละเอียดประเภทของอากาศยานที่
ควบคุมการบินจากภายนอกจ าแนกได้ดังรูปที่ 3.2  

รูปที่ 3.2 ประเภทของอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก 

 
ที่มา: ประมวลจาก ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเง่ือนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซ่ึงไม่มี
นักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558 

นอกจากข้อก าหนดเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยาน ประกาศฉบับนี้ได้บัญญัติ
ข้อก าหนดที่เกี่ยวกับการน าโดรนมาใช้ในการขนส่งอีก 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ คุณสมบัติหรือลักษณะ
ของผู้ขอขึ้นทะเบียน และเงื่อนไขที่ผู้ ได้รับการขึ้นทะเบียนจะต้องปฏิบัติตาม รายละเอียดของ
ข้อก าหนดมีดังต่อไปนี้ 

ในการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยาน จะต้องยื่นค าขอต่ออธิบดี  
กรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานประกอบ122 อาทิ หนังสือรับรองหรือหลักฐาน 

                                           
122 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเง่ือนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซ่ึงไม่มีนักบินประเภท
อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558 ข้อ 12 ให้ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานตามข้อ 10 ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนต่ออธิบดี
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

(ก) หนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล ซ่ึงแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งส านักงาน และผู้มีอ านาจ 
ลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นปัจจุบัน โดยมีค ารับรองของผู้มีอ านาจให้ค ารับรองตามกฎหมายไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันที่ออกหนังสือ
รับรองหรือหลักฐานนั้น 

(ข) บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) 
(ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของบุคคลตาม (ข) 
(ง) รายชื่อของผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานและบุคคลอื่นที่จ าเป็นต้องมีในการปฏิบัติการบินของอากาศยาน 
(จ) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน รวมทั้งเอกสารแสดงความยินยอมของบุคคลตาม (ง) 

อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก

ประเภทที่ 1
เพ่ืองานอดิเรก บันเทิง และกีฬา

น  าหนักไม่เกิน 2 กก.

น  าหนักมากกว่า 2 กก. 

แต่ไม่เกิน 25 กก.

ประเภทที่ 2
เพ่ือวัตถุประสงค์อื่น แต่น  าหนักไม่เกิน 25 กก.

สื่อมวลชน

ถ่ายภาพ ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์

วิจัยและพัฒนา

อื่นๆ
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การเป็นนิติบุคคล แบบ ยี่ห้อ หมายเลขประจ าตัวเครื่อง จ านวน และสมรรถนะของอากาศยาน รวมทั้ง
อุปกรณ์ที่ติดตั้ง ส าเนากรมธรรม์ประกันภัยซึ่งคุ้มครองบุคคลที่สาม วงเงินประกันไม่ต่ ากว่า  
1,000,000 บาทต่อครั้ง เป็นต้น ทั้งนี้ หนังสือการขึ้นทะเบียนมีอายุ 2 ปี ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
จะต้องยื่นค าขอต่ออายุก่อนที่หนังสือจะหมดอายุไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ส าหรับคุณสมบัติและลักษณะของผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยาน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
จะต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นภัยต่อความมั่นคง และไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดย 
ค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
ส่วนกรณีนิติบุคคลต้องมีผู้แทนนิติบุคคลและผู้จัดการของนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกรณี
บุคคลธรรมดา 

หลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 
การบินอย่างเคร่งครัด ซึ่งเงื่อนไขการบินจะแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนท าการบิน และช่วงระหว่าง
ท าการบิน ตัวอย่างเงื่อนไขส าคัญที่ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานต้องปฏิบัติ ดังรายละเอียดใน 
ตารางที่ 3.6 

ตารางท่ี 3.6 เงื่อนไขของการบังคับหรือปล่อยอากาศยานที่ไม่มีนักบิน 

ก่อนท าการบิน ระหว่างท าการบิน 

- ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ 
- เข้าใจกฎจราจรทางอากาศ 
- ท าประกันภัยส าหรับความเสียหายต่อบุคคลที่สาม 

วงเงินประกันไม่ต่ ากว่า 1 ล้านบาทต่อครั้ง 

- ห้ามบินในเขตห้าม เขตก ากัด และเขตอันตราย 
- ผู้บังคับต้องเห็นอากาศยานตลอดเวลาท าการบิน 

ห้ามท าการบังคับผ่านกล้องที่ติดอยู่บนอากาศยาน 
- บินได้เฉพาะตอนกลางวัน 
- ห้ามบินใกล้สนามบินในระยะ 9 กม. 
- ห้ามบินเหนือเมือง หมู่บ้าน ชุมชน 
- ห้ามละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
- ห้ามส่งวัตถุอันตราย 
- ระยะห่างแนวราบไม่น้อยกว่า 50 ม. 

ที่มา: ประมวลจาก ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเง่ือนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซ่ึงไม่มี
นักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558 

                                           
(ฉ) แบบ ยี่ห้อ หมายเลขประจ าตัวเครื่อง จ านวน และสมรรถนะของอากาศยาน รวมทั้งอุปกรณ์ที่ติดต้ัง 
(ช) ส าเนากรมธรรม์ประกันภัย ซ่ึงคุ้มครองความเสียหายอันเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินของบุคคลที่สาม วงเงิน

ประกันไม่ต่ ากว่าหนึ่งล้านบาทต่อคร้ัง 
(ซ) วัตถุประสงค์ของการใช้อากาศยาน 
(ฌ) ขอบเขตของพื้นที่ ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่จะท าการบิน 
(ฎ) ข้อมูลติดต่อของผู้ยื่นค าขอลงทะเบียน 
(ฏ) ค ารับรองว่าผู้แทนนิติบุคคลและผู้จัดการของนิติบุคคล มีคุณสมบัติและลักษณะ ตามข้อ 11 (2) 



126 

แม้ว่าการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในการขนส่งสินค้าจะช่วยประหยัดเวลาและลด
ต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง แต่จากบทบัญญัติของกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า 
กฎหมายเกี่ยวกับการน าโดรนมาใช้นั้นมีความเข้มงวดและยังไม่มีการอนุญาตให้ใช้โดรนเพ่ือการขนส่ง
สินค้า รวมถึงเงื่อนไขของการบังคับโดรนซึ่งไม่เอ้ือต่อการน ามาใช้ในทางธุรกิจ เช่น ต้องท าการบินใน
ระยะสายตา เป็นต้น ท าให้ในทางปฏิบัติยังไม่มีการน าโดรนมาใช้ในธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศไทย 

3.2.11 พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 

นอกจากผู้บังคับหรือปล่อยโดรนจะต้องขึ้นทะเบียนกับอธิบดีกรมท่าอากาศยานแล้ว ในส่วน
ของโดรนซึ่งเข้าข่าย “เครื่องวิทยุคมนาคม” ตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 จะต้องขึ้นทะเบียน
ด้วยเช่นกัน โดยให้ขึ้นทะเบียนกับเจ้าพนักงานส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)123 หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  
100,000 บาท หรือจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจ าท้ังปรับ124  

ทั้งนี้ ตามค าสั่ง กสทช. เรื่อง การขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มี
นักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ได้ก าหนดเอกสารและข้อมูลที่ใช้ใน
การขึ้นทะเบียน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุลของผู้ครอบครอง Serial number ยี่ห้อของโดรน ภาพถ่ายของ 
โดรน และบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ครอบครอง ส่วนสถานที่ในการขึ้นทะเบียนนั้น ได้แก่ 
ส านักงาน กสทช. สถานีต ารวจทั่วประเทศ และส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน 
กสทช. ได้อ านวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนโดรน โดยเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ 
กสทช.  

3.2.12 สรุปกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขนส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ 

ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ใช้ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจขนส่งเอกสารและ 
พัสดุภัณฑ์โดยเฉพาะ หากแต่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจขนส่งที่ผู้ประกอบการทั้งราย
เล็กและรายใหญ่จะต้องปฏิบัติตามไม่แตกต่างกัน อาทิ กฎหมายการขนส่งทางบกซึ่งยังขาดความ
สอดคล้องกับสภาพการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน กฎหมายรถยนต์ซ่ึงนิยามรถแต่ละประเภทยังค่อนข้าง
จ ากัดวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ และกฎหมายความเร็วรถยนต์ทีห่ลักเกณฑ์การก าหนดอัตรา
ความเร็วขาดความยืดหยุ่นและไม่สอดคล้องกับสภาพถนน 

                                           
123 พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 มาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใด ท า มี ใช้ น าเข้า น าออก หรือค้าซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคม 
บางลักษณะหรือเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการบางประเภทได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือเฉพาะแต
บางกรณีได ้
124 พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 มาตรา 23 ผูใ้ดฝา่ฝืนมาตรา 6 มาตรา 11 หรือมาตรา 16 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือทั้งปรับทั้งจ า 
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อย่างไรก็ดี ส าหรับผู้ประกอบการขนส่งรายใหญ่จะมีข้อได้เปรียบมากกว่า เนื่องจากประเทศ
ไทยมีการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง อาทิ ศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบทันสมัย 
ศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบอัจฉริยะ ซ่ึงประโยชน์จากกฎหมายส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวมักจะตกอยู่
กับกลุ่มนักลงทุนต่างชาติหรือผู้ประกอบการรายใหญ่ เนื่องจากการก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับการ
ส่งเสริมนั้นมี เงื่อนไขที่ผู้ประกอบการไทยขนาดกลางหรือขนาดเล็กผ่านเกณฑ์ได้ยาก อาทิ  
การก าหนดเงื่อนไขเรื่องการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การก าหนดเงื่อนไขด้านเงินทุน เป็นต้น ซึ่งข้อก าหนด
เหล่านี้จะยิ่งสร้างข้อได้เปรียบแก่นายทุนต่างชาติหรือผู้ประกอบการรายใหญ่ ขณะที่ผู้ประกอบการราย
เล็กจะได้รับผลกระทบที่ไม่สามารถได้รับแต้มต่อทางภาษีและสิทธิประโยชน์ที่มิใช่ภาษีจากภาครัฐ 

3.3 ตัวอย่างกฎหมายต่างประเทศ (Best Practice) เกี่ยวกับธุรกิจขนส่งเอกสารหรือ
พัสดุภัณฑ์ 

3.3.1 กฎหมายการก ากับดูแลธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 

จากการศึกษาของ UNESCAP ปี ค.ศ. 2013 เกี่ยวกับการพัฒนานโยบายด้านโลจิสติกส์ใน
เอเชียแปซิฟิก พบว่า กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์จะมีบทบัญญัติหลักอยู่ 2 ส่วน 
ได้แก่ กฎในการเข้าสู่ตลาด และกฎในการด าเนินธุรกิจ ประการแรก ข้อก าหนดในการเข้าสู่ตลาด 
หน่วยงานของรัฐก าหนดให้ผู้ประกอบการจะต้องขึ้นทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตก่อนประกอบกิจการ 
หรื อ ในบางประ เทศสมาคมผู้ ป ระกอบการอาจ เข้ ามามีบทบาทในการก าหนด เงื่ อนไข 
การเข้าสู่ตลาด เช่น การก าหนดมาตรฐานการให้บริการ เป็นต้น ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนหรือการออก
ใบอนุญาตจะช่วยให้ภาครัฐสามารถตรวสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการ จัดเก็บข้อมูล รวมไปถึงการ
ควบคุมตลาดด้วยการจ ากัดใบอนุญาต เช่น สาธารณรัฐเกาหลีมีการก าหนดจ านวนใบอนุญาตรถบรรทุก 
เป็นต้น 

ประการที่สอง กฎระเบียบในการด าเนินธุรกิจ ภาครัฐจะก าหนดเงื่อนไขการประกอบธุรกิจใน
ด้านต่างๆ อาทิ ด้านยานพาหนะ ภาครัฐจะก าหนดลักษณะของพาหนะที่ใช้ในการขนส่งและ 
การจดทะเบียนรถที่ใช้ขนส่ง ด้านแรงงาน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ขนส่งสินค้าจะต้องได้รับใบอนุญาตขับรถ  
ด้านมาตรฐาน การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าอาหารหรือ
สินค้าอันตราย เป็นต้น 

จากหลักการทางกฎหมายในต่างประเทศที่กล่าวมาข้างต้นเทียบกับบทบัญญัติของกฎหมาย
ไทย พบว่า การบังคับใช้กฎหมายไทย อาทิ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ. รถยนต์ 
พ.ศ. 2522 นั้นมีหลักการที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล  
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3.3.2 กฎหมายการก ากับดูแลการใช้ความเร็ว 

ตัวอย่างกฎหมาย Road Traffic Regulation Act 1984 ของสหราชอาณาจักร ได้บัญญัติ
หมวดการจ ากัดความเร็ว (speed limit) ไว้ในพระราชบัญญัติ ซึ่งการก าหนดอัตราความเร็วรถยนต์จะ
จ าแนกตามประเภทรถยนต์และลักษณะถนนเป็นหลัก รายละเอียดดังตารางที่ 3.7 อย่างไรก็ดี 
กระทรวงคมนาคม (Department of Transport) ยังให้อ านาจแก่หน่วยงานท้องถิ่นสามารถก าหนด
ความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ได้ โดยต้องจัดท าป้ายบอกความเร็วให้ชัดเจน เช่น ในเขตพ้ืนที่
ชุมชนก าหนดให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 ไมล์ต่อชั่วโมง เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ขับขี่จะต้องไม่ใช้ความเร็วเกินกว่า
ที่กฎหมายก าหนด หากฝ่าฝืนมีโทษปรับขั้นต่ า 100 ปอนด ์

ตารางท่ี 3.7 การก าหนดอัตราความเร็วรถยนต์ในสหราชอาณาจักร 

Type of vehicle Built-up areas 
mph (km/h) 

Single 
carriageways 
mph (km/h) 

Dual 
carriageways 
mph (km/h) 

Motorways 
mph (km/h) 

Cars, motorcycles, car-derived vans 
and dual-purpose vehicles 

30 (48) 60 (96) 70 (112) 70 (112) 

Cars, motorcycles, car-derived vans 
and dual-purpose vehicles when 
towing caravans or trailers 

30 (48) 50 (80) 60 (96) 60 (96) 

Motorhomes or motor caravans (not 
more than 3.05 tonnes maximum 
unladen weight) 

30 (48) 60 (96) 70 (112) 70 (112) 

Motorhomes or motor caravans 
(more than 3.05 tonnes maximum 
unladen weight) 

30 (48) 50 (80) 60 (96) 70 (112) 

Buses, coaches and minibuses (not 
more than 12 metres overall length) 

30 (48) 50 (80) 60 (96) 70 (112) 

Buses, coaches and minibuses (more 
than 12 metres overall length) 

30 (48) 50 (80) 60 (96) 60 (96) 

Goods vehicles (not more than 7.5 
tonnes maximum laden weight) 

30 (48) 50 (80) 60 (96) 70 (112) 
60 (96) if 
articulated or 
towing a trailer 

Goods vehicles (more than 7.5 
tonnes maximum laden weight) in 
England and Wales 

30 (48) 50 (80) 60 (96) 60 (96) 

Goods vehicles (more than 7.5 
tonnes maximum laden weight) in 
Scotland 

30 (48) 40 (64) 50 (80) 60 (96) 

ที่มา: https://www.gov.uk/speed-limits (สืบค้นเดือนสิงหาคม 2562) 

https://www.gov.uk/speed-limits
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ปัจจุบันกฎหมายของสหราชอาณาจักรก าหนดให้รถท่ีมีแปดที่นั่งขึ้นไปและรถสินค้าท่ีมีน้ าหนัก
ตั้งแต่ 3.5 ตันขึ้นไป ต้องติดตั้งเครื่องจ ากัดความเร็ว (speed limiter) และภายในปี ค.ศ. 2022 รถใหม่
ทุกชนิดที่จะจ าหน่ายในสหราชอาณาจักรจะต้องติดตั้งเครื่องจ ากัดความเร็ว เช่นกัน ซึ่งเครื่องจ ากัด
ความเร็วจะท าหน้าที่เชื่อมต่อกับ GPS เพ่ือระบุต าแหน่งของรถยนต์และความเร็วที่อนุญาตให้ใช้ใน
ท้องที่นั้นๆ ประกอบกับการใช้ข้อมูลที่ได้จากกล้องหน้ารถในการอ่านป้ายก าหนดความเร็วตามท้อง
ถนน ซึ่งระบบการท างานของรถจะท าการประมวลข้อมูลและช่วยให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็ว ได้ไม่เกินจากที่
กฎหมายก าหนด (รายละเอียดดังรูปที่ 3.3) 

รูปที่ 3.3 ระบบการท างานของเครื่องจ ากัดความเร็ว 

 
ที่มา: Road safety: UK set to adopt vehicle speed limiters (https://www.bbc.com/news/business-47715415)  
สืบค้นเมื่อสิงหาคม 2562 

นอกจากนี้ ตัวอย่างกฎหมายของประเทศสวีเดน the Swedish Road Traffic Ordinance 
(1998:1276) มีหลักการการก าหนดความเร็วโดยจะเน้นเรื่องความปลอดภัย ซึ่งปัจจัยหลักที่ใช้ก าหนด
ความเร็ว คือ สภาพถนน การก าหนดความเร็วจะขึ้นกับมาตรฐานและความปลอดภัยของถนน เช่น 
กรณีถนนที่มีอุปกรณ์ความปลอดภัย อาทิ ราวหรือแผงคอนกรีตกั้นระหว่างช่องจราจร ถนนเส้นนั้นจะ
ถูกประเมินว่าสามารถรองรับความเร็วได้สูงกว่าถนนที่ไม่มีราวกั้นซึ่งมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อย ส่วนพ้ืนที่
ชุมชนหรือเขตเมืองจะก าหนดให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นต้น ทั้งนี้ หากผู้ใด 
ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับหรืออาจถูกยึดใบขับข่ีนานถึง 36 เดือน 

3.3.3 กฎหมายการส่งเสริมธุรกิจขนส่งด่วน (Express delivery) 

นอกจากการให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการประกอบกิจการแล้ว ภาครัฐยังมีบทบาท
ส าคัญในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีนโยบายหรือ

https://www.bbc.com/news/business-47715415)%20สืบค้น
https://www.bbc.com/news/business-47715415)%20สืบค้น
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มาตรการที่ชัดเจนในเรื่องนี้ ฉะนั้น ทางคณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาตัวอย่างการส่งเสริมธุรกิจในต่างประเทศ
ที่น่าสนใจ ได้แก่ กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงถือเป็นประเทศผู้น าในอุตสาหกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) และธุรกิจขนส่งด่วน (express delivery) 

เนื่องจากรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนเล็งเห็นถึงความส าคัญของธุรกิจขนส่งที่มีบทบาท
ส าคัญต่อธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คณะรัฐมนตรี (State Council) จึงมีมติในการจัดท ากฎหมาย
เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจขนส่งด่วนโดยตรง อาทิ State Council Order No. 697 
อนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งพัสดุที่ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานด้านไปรษณีย์ในท้องที่ใดท้องที่
หนึ่งแล้ว สามารถจัดตั้งส านักงานตัวแทนในท้องที่อ่ืนๆ ได ้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตอีก เพียงแต่จะต้อง
ขอจดทะเบียนกับหน่วยงานไปรษณีย์ในท้องที่นั้นๆ เป็นต้น  

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังมีมติให้จัดท ากฎหมาย ชื่อว่า “Provisional Regulations for 
Express Delivery in China”125 ซึ่งจุดประสงค์ของกฎหมายดังกล่าวจะให้ความส าคัญกับ 4 เรื่อง
หลัก ได้แก่ (1) การส่งเสริมการพัฒนาของธุรกิจขนส่งด่วน เช่น การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการ
ประกอบธุรกิจ การส่ง เสริมให้ เกิดการ ใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource Pooling)  ระหว่าง
ผู้ประกอบการ (2) การสร้างความปลอดภัยในการขนส่ง เช่น การก าหนดมาตรฐานการให้บริการ (3) 
การปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ เช่น การประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ขนส่ง และ (4) การก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจขนส่งด่วน เช่น การขอใบอนุญาต เป็นต้น  

ทั้งนี้ การส่งเสริมการพัฒนาของธุรกิจขนส่งด่วนภายใต้กฎหมายดังกล่าว ได้ก าหนดภารกิจของ
หน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมธุรกิจไว้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น 

o รัฐบาลกลางมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในการประกอบ
ธุรกิจ เช่น เครื่องคัดแยกพัสดุอัตโนมัติ (automatic sorting machine) เครื่องมือที่
ช่วยในการบรรทุกสินค้า (mechanized loading) เป็นต้น ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ให้บริการขนส่งสินค้าในวันหยุด เพ่ือตอบสนองกับความต้องการในตลาด 

o รัฐบาลกลางจัดให้มรีะบบความน่าเชื่อถือ โดยสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลความน่าเชื่อถือ
ของผู้ประกอบธุรกิจผ่านการให้คะแนนของผู้ใช้บริการ โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูก
เปิดเผยให้ผู้ใช้บริการรายอื่นๆ สามารถเข้าถึงได้ 

o รัฐบาลท้องถิ่นต้องสร้างเงื่อนไขหรือสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมธุรกิจขนส่งด่วน โดย
สนับสนุนให้มีการใช้นวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพ ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่ง และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน

                                           
125 ที่มา: http://www.sustainabletransport.org/wp-content/uploads/2018/04/Provisional-Regulations-for-Express-
Delivery-in-China.pdf 
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อย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐจะต้องไม่ออกมาตรการที่จะท าให้
เกดิการผูกขาดในตลาด 

o หน่วยงานภาครัฐที่ดูแลเรื่องการบริหารจัดการแหล่งที่อยู่อาศัยอาจร่วมมือกับ
ภาคเอกชนที่ต้องการใช้บริการขนส่งสินค้า เพ่ือท าความตกลงกับกลุ่มผู้ประกอบ
ธุรกิจขนส่งด่วนในการก าหนดพ้ืนที่ในการรวบรวมและกระจายสินค้า เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ทุกฝ่ายและลดปัญหาการจราจรในเขตเมือง 

จากตัวอย่างของสาธารณรัฐประชาชนจีน จะเห็นได้ว่า นอกจากการบัญญัติกฎหมายเพ่ือก ากับ
ดูแลการประกอบธุรกิจแล้ว หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้กฎหมายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริม
ภาคธุรกิจ เช่น การก าหนดบทบาทและให้อ านาจแก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริม
ภาคธุรกิจ โดยให้อ านาจในการวางแผนส่งเสริมหรือก าหนดมาตรการต่างๆ อย่างไรก็ดี หน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องพึงระวังการใช้มาตรการที่อาจก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในตลาด ตัวอย่าง
ลักษณะการส่งเสริมธุรกิจที่จะถูกบัญญัติไว้ในกฎหมาย ได้แก่  

1) ด้านการพัฒนาธุรกิจ ก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้ท าหน้าที่
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ หรือการให้องค์ความรู้ 
ด้านเทคโนโลยี เนื่องจากธุรกิจขนส่งในปัจจุบันนั้นต้องปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีของ
ตลาดการซื้อขายสินค้า และความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีจ านวนมาก ผู้ประกอบการจึง
จ าเป็นต้องอาศัยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการประกอบธุรกิจ ทั้งในการบริหารจัดการ 
การคัดแยกสินค้า และการพัฒนาช่องทางการให้บริการแบบออนไลน์หรือการสร้าง
แพลตฟอร์มการให้บริการของตนเอง เป็นต้น 

2) ด้านความปลอดภัย ก าหนดมาตรฐานในการให้บริการขนส่งสินค้า เช่น มาตรฐานของ
ยานพาหนะท่ีใช้ มาตรฐานผู้ขับรถขนส่ง เป็นต้น 

3) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ก าหนดแนวทางการชดเชยค่าเสียหาย กรณีที่เกิดปัญหาในการ
ขนส่ง เช่น ก าหนดให้ผู้ประกอบการวางหลักประกันค่าเสียหาย เป็นต้น 

3.3.4 กฎหมายทีส่่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการขนส่ง 

ส าหรับกฎหมายที่ไทยควรศึกษาเพ่ิมเติมและถอดบทเรียนจากต่างประเทศ คือ กฎหมาย
ส่งเสริมและก ากับดูแลการใช้เทคโนโลยีในการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อากาศยานไร้คนขับ 
(Unmanned Aerial Vehicle: UAV) หรือโดรน (Drone) ในการขนส่งสินค้า ซึ่งปัจจุบัน แม้ว่าไทยจะ
ออกกฎหมายมาก ากับดูแลการใช้โดรนแล้ว แต่ในทางปฏิบัติการน าโดรนมาใช้ขนส่งสินค้ายังท าได้ยาก 

ตัวอย่างในต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น ซึ่งมีหลักการก ากับ
การใช้โดรนที่คล้ายคลึงกัน และเป็นหลักการที่ใช้ในไทยเช่นกัน อาทิ การจดทะเบียนโดรน ใบอนุญาต
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ของผู้บังคับโดรน เงื่อนไขเกี่ยวกับการบินโดรน เช่น เพดานบิน รัศมีการบิน การเว้นระยะห่าง เวลาที่
สามารถท าการบิน พ้ืนที่ห้ามท าการบินโดรน เป็นต้น รายละเอียดตามตารางที่ 3.8 

ตารางท่ี 3.8 การก ากับดูแลการใช้โดรนของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และญ่ีปุ่น 

เงื่อนไขการใช้โดรน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Code of Federal 
Regulations, Title 14 
Aeronautics and Space 

The Air Navigation 
Order 2016 (ANO 
2016) 

Aviation Act 2015 

การขึ้นทะเบียนโดรนกับ
หน่วยงานรัฐ 

 
The Federal Aviation 
Administration (FAA) 

 
The Civil Aviation 
Authority (CAA) 

 
The Civil Aviation 

Bureau (CAB) 

การขอใบรับรองเป็น 

ผู้บังคับโดรน 

กรณีใช้โดรนในเชิงพาณิชย์ 
จะต้องไดร้ับ Remote 
Pilot Certificate  

กรณีบินโดรนท่ีมีน้ าหนัก
มากกว่า 20 กก. ขึ้นไป 
ต้องขอใบสมควร
เดินอากาศ (Certification 
of Airworthiness) 

ไม่ต้องขอใบรับรอง ยกเว้น
การขออนุญาตบินในบาง
พื้นที ่เช่น เขตที่อยู่อาศัย 
บริเวณรอบสนามบิน เป็น
ต้น 

การก าหนดเพดานบิน ไม่เกิน 120 ม. (400 ฟุต) ไม่เกิน 120 ม. (400 ฟุต) ไม่เกิน 150 ม. 

รัศมีการบินในระยะ
สายตา (Visual Line of 
Sight) 

  
ไม่เกิน 500 ม. 

 

บินได้เฉพาะตอนกลางวัน    
ห้ามบินใกล้สนามบนิ รัศมี 8 กม. รัศมี 1 กม. รัศมี 9 กม. 

การก าหนดพ้ืนที่ห้ามบิน 
เช่น สวนสาธารณะ 

   

ห้ามบินเหนือบุคคล หรือ
กลุ่มคน 

  
ห่างจากกลุ่มคน 150 ม. 
และห่างจากบุคคล 50 ม. 

 
ห่างจากบุคคล 30 ม. 

ที่มา: ประมวลโดยคณะผู้วิจยั (เมษายน 2562) 

นอกจากกฎหมายควบคุมการใช้โดรนโดยทั่วไปแล้ว ส าหรับการใช้โดรนในเชิงพาณิชย์หรือการ
ใช้โดรนในการขนส่งสินค้า ในต่างประเทศจะมีข้อกฎหมายเพ่ิมเติม เช่น กรณีสหรัฐอเมริกา ผู้บังคับ 
โดรนเชิงพาณิชย์จะต้องได้รับ Remote Pilot Certificate จาก FAA ซึ่งผู้ขอใบรับรองจะต้องมี
คุณสมบัติ ได้แก่ พ้ืนฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เงื่อนไขด้านสภาพร่างกายและจิตใจ อายุของผู้ขอ
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ใบรับรองไม่ต่ ากว่า 16 ปี ต้องผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการบิน และผ่านการตรวจสอบ 
ด้านความปลอดภัยโดย Transportation Safety Administration (TSA) อย่างไรก็ตาม การบินโดรน
ในสหรัฐอเมริกาจะต้องศึกษากฎหมายของแต่รัฐ ซึ่งบางพ้ืนที่อาจประกาศเป็นพ้ืนที่จ ากัดการใช้โดรน 
เช่น เมืองชาร์ลอตส์วิลล์ รัฐเวอร์จิเนีย เป็นต้น 

กรณีสหราชอาณาจักร การใช้โดรนในเชิงพาณิชย์จะต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบ นอกจากนี้ ส าหรับการบินโดรนเพื่อขนส่งสินค้าจะท าได้ในบางพ้ืนที่ ซึ่งเงื่อนไขการบินโดรน
จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องรัศมีการบินที่ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในระยะสายตา ซึ่งจะคล้ายกับ
กรณีญ่ีปุ่นทีเ่ตรียมอนุญาตให้ใช้โดรนขนส่งสินค้าในพ้ืนที่ห่างไกลอย่างเช่นเกาะหรือภูเขาได้ โดยจะผ่อน
ผันให้โดรนสามารถด าเนินงานได้นอกระยะการมองเห็น แต่จะยังคงจ ากัดพ้ืนที่บิน ก าหนดความเร็ว
และความสูงของการใช้งาน และมีข้อก าหนดด้านความปลอดภัย เช่น ห้ามบินเหนือศีรษะ และต้อง
ระวังพาหนะทางอากาศอ่ืนรวมถึงต้นไม้ด้วย 

จากตัวอย่างกฎหมายของต่างประเทศ สรุปได้ว่า หากภาครัฐของไทยต้องการที่จะพัฒนาธุรกิจ
ขนส่งสินค้าด้วยการอ านวยความสะดวกหรือส่งเสริมการใช้โดรนเพ่ือส่งสินค้ามากขึ้น กฎหมายที่มีอยู่
จ าเป็นต้องถูกปลดล็อค เช่น รัศมีการบิน หรือการก าหนดพ้ืนที่ที่จะอนุญาตให้บินเพ่ือขนส่งสินค้า เป็น
ต้น เพ่ือให้การน าโดรนมาใช้งานมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น ส่วนเรื่องของความปลอดภัยในการใช้โดรน
เพ่ือการพาณิชย์ ภาครัฐอาจออกมาตรการส าหรับผู้บังคับโดรนเชิงพาณิชย์  โดยก าหนดให้ผู้ที่จะบังคับ
โดรนเชิงพาณิชย์ได้นั้นจะต้องได้รับใบรับรอง ซึ่งจะต้องผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการบิน ทั้งนี้  
ผู้บังคับโดรนพาณิชย์จะแตกต่างจากผู้บังคับโดรนทั่วไปที่ใช้ระบบขึ้นทะเบียนเท่านั้น  

3.4 การเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ ในการประกอบธุรกิจรับส่ง
เอกสารและพัสดุภัณฑ์ 

เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายของไทยและผลการศึกษาของ UNESCAP เกี่ยวกับ
กฎหมายด้านโลจิสติกส์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่า กฎหมายการประกอบธุรกิจรับส่งเอกสาร
และพัสดุภัณฑ์ของไทยมีความสอดคล้องกับกฎหมายในระดับสากล ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลัก 
ได้แก่ กฎระเบียบในการเข้าสู่ตลาดและเง่ือนไขในการด าเนินธุรกิจ รายละเอียดดังตารางที่ 3.9 

ตารางท่ี 3.9 การเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศในการประกอบธุรกิจรับส่ง
เอกสารและพัสดุภัณฑ์ 
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กฎระเบียบ/ข้อก าหนดทางกฎหมาย 
กฎหมาย

ต่างประเทศ 

กฎหมายไทย 

พ.ร.บ. การขนส่งทางบก 
พ.ศ. 2522 

พ.ร.บ. รถยนต์  
พ.ศ. 2522 

กา
รเข

้าส
ู่ตล

าด
 

การขอใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบการ   - 

กา
รด

 าเน
ินธ

รุก
จิ 

มาตรฐานรถยนต ์    

มาตรฐานผู้ขับรถขนส่ง   - 

มาตรฐานความปลอดภัยใน 
การขนส่ง    

ที่มา: ประมวลโดยคณะผู้วิจัย (เมษายน 2562) 

ส่วนกฎหมายด้านการก ากับดูแลการใช้ความเร็ว หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราความเร็วของไทย
คล้ายคลึงกับหลักการของสหราชอาณาจักร ซึ่งจะพิจารณาจากประเภทของรถและสภาพของถนนเป็น
หลัก อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่มีการให้อ านาจหน่วยงานท้องถิ่นในการก าหนดความเร็วให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่ และยังไม่มีการก าหนดความเร็วตามมาตรฐานหรือความปลอดภัยทางถนนดังเช่น
สวีเดน โดยหลักการของไทยทุกท้องที่จะใช้อัตราความเร็วเดียวกันตามที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวง 
(default speed)  

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังไม่มีแผนการใช้เทคโนโลยีเครื่องจ ากัดความเร็ว เพ่ือลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน แต่ปัจจุบันกฎหมายไทยมีการบังคับให้ติดตั้งเครื่อง GPS เพ่ือก ากับดูแลการใช้
ความเร็วส าหรับรถโดยสารสาธารณะและรถสิบล้อขึ้นไปเท่านั้น โดยระบบดังกล่าวจะเป็นเพียง 
เสียงเตือนเมื่อมีการใช้ความเร็วเกินกว่าที่ก าหนด แต่ผู้ขับขีย่ังสามารถใช้ความเร็วได้ตามที่ต้องการ ต่าง
จากเครื่องจ ากัดความเร็วซึ่งจะควบคุมมิให้คนขับสามารถใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดได้ 

เมื่อพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการขนส่ง เช่น การใช้โดรนใน
การรับส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ พบว่า ประเทศไทยมีกฎหมายที่ใช้ก ากับดูแลการใช้โดรนที่สอดคล้อง
กับแนวทางการก ากับดูแลการใช้โดรนที่เป็นสากล เช่น การขอใบอนุญาตเป็นผู้บังคับโดรน การขึ้น
ทะเบียนโดรน การก าหนดเงื่อนไขการบิน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมิได้อนุญาตให้ใช้โดรน
เพ่ือการขนส่งสินค้า และยังมิได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการใช้โดรนเพ่ือการขนส่งสินค้าที่
ชัดเจน หากวิ เคราะห์ เ ทียบกับกฎหมายต่างประเทศ พบว่า กฎหมายของสหรัฐอเมริ กา  
สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น จะมีข้อก าหนดเพ่ิมเติมจากกฎหมายที่ใช้ก ากับการบินโดรนเพ่ือ
วัตถุประสงค์ทั่วไป โดยการบินโดรนเพ่ือส่งสินค้าจะมีข้อก าหนดเพ่ิมเติมใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ การขอ
ใบอนุญาตบินโดรนเชิงพาณิชย์ การก าหนดพ้ืนที่ที่อนุญาตให้บินโดรนได้ และการอนุญาตให้ท าการบิน
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โดรนนอกระยะสายตา ซึ่งเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อนี้ ยังไม่มีการก าหนดในกฎหมายของไทย รายละเอียดดัง
ตารางที่ 3.10 

ตารางท่ี 3.10 การเปรียบเทียบกฎหมายของไทยและกฎหมายของสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และ
ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการใช้โดรนเพื่อขนส่งสินค้า 

ข้อก าหนด สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น ไทย 

1. ขอใบอนุญาต
เป็นผูบ้ินโดรนขน
ส่งสินค้า 

 

Remote Pilot 
Certificate 

  

 

 

ไม่มีการแยกใบอนุญาต
ส าหรับการขนส่งสินค้า 

2. ก าหนดพ้ืนที่ที่
สามารถบินโดรน
เพ่ือการขนส่ง 

 

บางพื้นที่จ ากัดการ
บินโดรน 

 

อนุญาตในบางพื้นที่ 

 

พื้นที่ห่างไกล เช่น 
เกาะ ภูเขา 

 

ยังไม่มีการบินเพื่อ
ขนส่งสินค้า 

3. อนุญาตให้บิน
นอกระยะการ
มองเห็น 

    

ที่มา: ประมวลโดยคณะผู้วิจัย (เมษายน 2562) 

3.5 สรุปอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจการรับส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ 

จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ของไทย 
ประกอบกับการประมวลข้อมูลจากการวิจัยภาคสนาม ทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมระดม 
ความคิดเห็นในระดับภูมิภาค และการเก็บแบบสอบถาม (รายละเอียดการวิจัยภาคสนามแสดงอยู่ใน
ภาคผนวก) ทางคณะผู้วิจัยได้สรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจรับส่งเอกสารหรือ
พัสดุภัณฑ์ไว้ 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมาย อีกส่วนหนึ่งคือปัญหาและอุปสรรค
ที่มิใช่กฎหมาย รายละเอียดดังนี้  

3.5.1 ปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมาย 

1) การก าหนดลักษณะของรถในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 
2522 ได้ก าหนดลักษณะของรถยนต์ที่อนุญาตให้ใช้รับจ้างขนส่งสัตว์และสิ่งของ และก าหนดให้รถยนต์
ที่ใช้รับจ้างขนส่งนั้นจะต้องจดทะเบียนและเสียภาษีตามกฎหมายขนส่งทางบก อย่างไรก็ตาม ลักษณะ
ของรถรับจ้างขนส่งที่ถูกก าหนดไว้ตามกฎหมายนั้นยังไม่ครอบคลุมกลุ่มรถกระบะ (รถปิกอัพ) ปัจจุบัน
จึงพบว่ารถกระบะที่ใช้รับจ้างขนส่งมิได้จดทะเบียนเป็นรถรับจ้างตามกฎหมายขนส่งทางบก แต่จะจด
ทะเบียนตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 เช่น การจดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (ป้ายทะเบียน
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สีขาวตัวอักษรสีด า) หรือรถยนต์ขนส่งส่วนบุคคล (ป้ายทะเบียนสีขาวตัวอักษรสีเขียว) ซึ่งถือว่าเป็นการ
ใช้รถยนต์ผิดประเภท เนื่องจากนิยามของรถยนต์ส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ฯ ไม่อนุญาตให้ใช้รถ
เพ่ือเป็นการประกอบการรับจ้างขนส่ง126 การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพ่ือการรับจ้างจึงถือว่ามีความผิด
และมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท127 

เนื่องจากความไม่ชัดเจนของกฎหมายจึงท าให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้ โดยเฉพาะเรื่องนิยาม
ของรถรับจ้างขนส่งสินค้าที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ท าให้ผู้ประกอบการ
ขนส่งไม่ทราบว่าควรจะจดทะเบียนรถกระบะที่ใช้ส าหรับรับจ้างขนส่งสินค้าตามกฎหมายฉบับใด 
กลายเป็นช่องว่างทางกฎหมายให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลยพินิจในการบังคับใช้กฎหมายได ้ 

2) การก าหนดเพดานความเร็ว  

การก าหนดอัตราความเร็วในปัจจุบันมีลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับสภาพถนนและขาดความ
ยืดหยุ่นในการก าหนดความเร็ว ในทางปฏิบัติรถส่วนใหญ่จึงใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 
โดยเฉพาะบริเวณชานเมืองหรือถนนที่มีหลายช่องจราจร จากเกณฑ์การก าหนดความเร็วในปัจจุบันจึง
กลายเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ ท าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถท าเวลาหรือท าการขนส่งใน
ระยะเวลาอันรวดเร็วได้ 

นอกจากนี้ จากกฎหมายเรื่อง GPS ที่ก าหนดให้รถบรรทุกขนส่งตั้งแต่สิบล้อขึ้นไปต้องติดตั้ง
เครื่องบันทึกการเดินทางของรถ เพ่ือควบคุมก ากับดูแลคนขับรถ และลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจาก
การฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวจะช่วยก ากับการใช้ความเร็วของผู้ขับรถโดยจะส่ง
สัญญาณเสียงเตือน เมื่อผู้ขับรถใช้ความเร็วเกินจากที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายจราจรทางบกและ
กฎหมายทางหลวง เช่น รถสิบล้อที่มีน้ าหนักเกิน 1,200 กิโลกรัมขึ้นไป หากวิ่งขนส่งในเขตกรุงเทพ 
อนุญาตให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่กรณีวิ่งในเขตทางหลวงชนบทจะอนุญาตให้
ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นต้น หากผู้ขับรถใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด
จะมีโทษปรับครั้งละ 1,000 บาท  

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการขนส่งให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า การติดตั้งเครื่อง GPS แม้จะมี
ประโยชน์ในแง่ของความปลอดภัยทางถนน แต่บางครั้งกฎหมายดังกล่าวกลับกลายเป็นเครื่องมือของรัฐ
ในการติดตามความเร็วของรถและเรียกเก็บค่าปรับได้สะดวกยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวยัง
ส่งผลให้ผู้ใช้บริการบางรายเลือกใช้บริการจากรถขนส่งที่ยังไม่ได้ถูกควบคุมจากกฎหมาย GPS เช่น 
เลือกใช้บริการขนส่งด้วยรถกระบะซึ่งสามารถวิ่งด้วยความเร็วที่สูงกว่า เป็นต้น  

3) การเปลี่ยนแปลงและการบังคับใช้กฎหมายผังเมือง  

                                           
126 พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 “รถยนต์ส่วนบุคคล” หมายความว่า รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถยนต์บรรทุก  
127 พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 21 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนไว้ ฝา่ฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
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ปัญหาของผู้ประกอบการขนส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ท่ีมีคลังสินค้าจะเกิดขึ้นเมื่อผังเมืองมีการ
เปลี่ยนแปลง ท าให้ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องย้ายคลังสินค้าอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งการปรับผังเมืองส่วนใหญ่มี
สาเหตุจากการขยายตัวของเมืองและแหล่งที่อยู่อาศัย ท าให้การเปลี่ยนแปลงผังเมืองส่วนมากส่งผลให้
ผู้ประกอบการต้องย้ายไปอยู่ในพ้ืนที่ที่ไกลจากผู้ ใช้บริการ และนอกจากปัญหาการย้ายสถาน
ประกอบการและคลังสินค้าแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจยังร้องเรียนถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองให้
มีความเท่าเทียมกัน  

4) การบังคับใช้กฎหมายเรื่องการแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ฝากส่งสินค้า 

แม้ว่าประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2558) เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ อาทิ การแสดง
บัตรประชาชนของผู้ฝากส่งสินค้าจะมีผลบังคับใช้แล้ว แต่ปัจจุบันมีเพียงผู้ให้บริการขนส่งบางราย
เท่านั้นที่ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติดในสถานประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการบางรายลงทุนในเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนเพ่ือใช้
เก็บข้อมูลของผู้ฝากส่งสินค้า ขณะที่ผู้ให้บริการส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และในทางปฏิบัติ
ยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 

5) การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นการสร้างแต้มต่อให้กับกลุ่มนักลงทุนต่างชาติหรือ
กลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ 

การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับนักลงทุนที่ท าศูนย์กระจายสินค้า อาทิ ศูนย์กระจายสินค้า
ด้วยระบบทันสมัย ด้วยการยกเว้นอากรน าเข้าเครื่องจักร การยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร การ
ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็น ส าหรับส่วนที่ผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 
นอกจากนี้ ผู้ขอรับการส่งเสริมอาจได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลถึง 3 ปี หากลงทุนตามเงื่อนไข 
เช่น กรณีมีการน าระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้ โดยจ ากัดวงเงินร้อยละ 50 ของเงินลงทุนโดยไม่
รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน กรณีมีการใช้เครื่องจักรที่มีการเชื่อมโยงหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมการ
ผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ 
โดยจ ากัดวงเงินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ยื่นค าขอรับการส่งเสริม
การลงทุนภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็นต้น 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยตั้งข้อสังเกตว่าการให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะยิ่งสร้างความได้เปรียบ
ให้แก่กลุ่มทุนต่างชาติ ซึ่งปกติแล้วกลุ่มทุนต่างชาตินั้นมีความได้เปรียบจากเงินทุนและเทคโนโลยี  
การลดหย่อนภาษีจะท าให้ผู้ประกอบการไทยแข่งขันกับกลุ่มต่างชาติได้ยากขึ้น  

3.5.2 ปัญหาและอุปสรรคที่มิใช่กฎหมาย 

1) การแข่งขันด้านราคา 
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การแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรงในธุรกิจขนส่ง โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการในลักษณะ
ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า (vertical integration) ซึ่งจะมีความได้เปรียบในด้านเงินทุน 
ความสามารถในการแข่งขัน และฐานลูกค้า  ตัวอย่างเช่น ธุรกิจขนส่งที่ เชื่อมโยงกับธุ รกิจ  
e-marketplace เป็นต้น ท าให้ผู้ประกอบการขนส่งกลุ่มนี้สามารถก าหนดอัตราค่าบริการได้ต่ ากว่า
ผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ ในตลาด จนกระทั่งเกิดค าถามต่อการตั้งราคาดังกล่าวว่าเข้าข่ายเป็นการทุ่ม
ตลาดหรือไม่ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวท าให้เกิดการแข่งขันแบบตัดราคากันมากกว่าการแข่งขันที่
คุณภาพบริการ ซึ่งแม้ในระยะสั้นผู้ใช้บริการจะได้ประโยชน์จากราคาค่าบริการที่ถูก แต่ในระยะยาวจะ
ส่งผลต่อคุณภาพบริการขนส่งในภาพรวม นอกจากนี้  สงครามราคายังเป็นอุปสรรคส าหรับ
ผู้ประกอบการขนส่งรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อความหลากหลายของผู้ใช้บริการใน
ตลาด 

2) การเข้าถึงลูกค้าและการได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการของกลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง
ไทย 

ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่รู้จักผู้ให้บริการขนส่งที่เป็นสัญชาติไทย แต่มักจะคุ้นเคยกับผู้ให้บริการ
ขนส่งที่เป็นทุนต่างชาติ ซึ่งผู้ให้บริการต่างชาติจะมีความได้เปรียบด้านเงินทุนในการท าการตลาดให้เป็น
ที่รู้จักและมีความน่าเชื่อถือ มีการใช้เทคโนโลยีการให้บริการที่ท าให้กลุ่มลูกค้าเข้าถึงบริการได้สะดวก 
เช่น การให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ให้บริการต่างชาติมักมีโปรโมชั่นลดค่าบริการ
ขนส่ง ท าให้ผู้ใช้บริการนิยมใช้บริการของต่างชาติมากกว่าบริการของผู้ประกอบการไทย  
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3) การขาดแคลนบุคลากรภาคโลจิสติกส์ 

เนื่องจากความต้องการบริการขนส่งที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความต้องการแรงงาน
ในภาคโลจิสติกส์เพ่ิมขึ้นเช่นกัน จากการศึกษาแนวโน้มความต้องการแรงงานของตลาดแรงงานใน
ประเทศไทย ช่วงปี 2560-2564 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในปี พ.ศ. 2561 มีก าลังแรงงานใน
ภาคการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและคมนาคมราว 6.8 แสนคน ขณะที่แนวโน้มความต้องการแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรมการขนส่งทางบก ปี พ.ศ. 2560-2564 มีความต้องการแรงงานเฉลี่ย 8.4 แสนคน 
นอกจากนี้ จากข้อมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงของความต้องการแรงงาน ในปี พ.ศ. 2560 – 2564 เทียบ
กับปี พ.ศ. 2559 พบว่า กิจกรรมคลังสินค้าและกิจกรรมสนับสนุนการขนส่ง ติดอันดับที่ 5 ของ
อุตสาหกรรมที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของความต้องการแรงงานเพ่ิมขึ้น โดยเพ่ิมจาก 2.14 แสนคน 
เป็น 2.81 แสนคน   

 ทั้งนี้  ตัวอย่างแรงงานในภาคโลจิสติกส์ที่ เป็นที่ต้องการ อาทิ ผู้บริหารด้านโลจิสติกส์ 
เจ้าหน้าที่วางแผนขนส่งสินค้า พนักงานแพคสินค้า พนักงานจัดส่งสินค้า พนักงานยกของ เจ้าหน้าที่
คลังสินค้า เป็นต้น ปัจจุบันมีการแย่งชิงแรงงานในต าแหน่งจัดส่งสินค้า ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วย
สร้างความได้เปรียบให้แก่ผู้ประกอบการได้ หากผู้ส่งของมีความเชี่ยวชาญก็จะสามารถส่งสินค้าได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว ในอนาคตหากไม่มีการพัฒนาระบบการร่วมขนหรือมาตรการส่งเสริมก าลังคนใน
ภาคโลจิสติกส์ อาจน าไปสู่ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการแย่งชิงบุคลากรในธุรกิจขนส่งได้ 

3.6 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ที่ช่วยเอื้อและลดอุปสรรคใน
การประกอบธุรกิจการรับส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ 

จากการรวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจขนส่งเอกสารหรือ 
พัสดุภัณฑ์ และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยจึงได้จัดท าข้อเสนอต่อการลด
ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ โดยจะแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรกจะเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับ
มาตรการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มด าเนินการได้ก่อน ในขณะที่ข้อเสนอ
ระยะที่สองจะเป็นข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมาย ซึ่งต้องอาศัยการประสานงาน
กับหน่วยงานที่ก ากับดูแลกฎหมายแต่ละฉบับและอาจใช้ระยะเวลานานในการด าเนินการ รายละเอียด
ของข้อเสนอทั้งสองระยะมีดังต่อไปนี้ 

ระยะแรก 

 ประการแรก การพัฒนามาตรฐานการขนส่งและระบบร่วมขนสินค้า 

สสว. ควรประสานกับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจขนส่งรวมถึงสมาคมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือผลักดันให้เกิด
การจัดตั้ง “สภาการขนส่งสินค้าแห่งประเทศไทย” เพ่ือเป็นกลไกในการยกระดับและก ากับดูแลธุรกิจ
ขนส่ง ทั้งนี้ การจัดตั้งสภาดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการของธุรกิจขนส่ง เป็นการสร้าง
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มาตรฐานบริการและความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า เช่น การควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับรถขนส่ง 
การก ากับดูแลปัญหาการบรรทุกน้ าหนักเกิน เป็นต้น รวมถึงบทบาทในการก ากับดูแลการแข่งขัน เช่น 
การก าหนดอัตราค่าบริการ หรือการก าหนดบทลงโทษกรณีแข่งขันโดยการตัดราคา เป็นต้น  

เบื้องต้นทางภาคเอกชน อาทิ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์แห่งประเทศไทย สมาคมขนส่ง
สินค้าทางบก และสมาคมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือกันจัดท าร่างกรอบการจัดตั้งสภาการขนส่งสินค้า
แห่งประเทศไทย ซ่ึงมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือก าหนดแนวทางและยุทธศาสตร์การขนส่งของประเทศไทย 
เช่น การพัฒนามาตรฐานการขนส่งภายในประเทศ การสร้างพันธมิตรระหว่างผู้ประกอบการ การเป็น
หน่วยงานกลางในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการร้องเรียนปัญหาหรือแก้ไข
กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวกับธุรกิจขนส่ง (รายละเอียดเพ่ิมเติมอยู่ในภาคผนวก ฌ ร่างกรอบการ
จัดตั้งสภาการขนส่งสินค้าแห่งประเทศไทย) ทั้งนี้ ทาง สสว. อาจต่อยอดการผลักดันการจัดตั้งสภา
ขนส่งสินค้าฯ จากกรอบดังกล่าว 

อนึ่ง การสร้างมาตรฐานการขนส่งที่ ได้รับการยอมรับร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ  
จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าร่วมในระบบงานขนส่งของผู้ประกอบการรายใหญ่
ได้ ซึ่งเมื่อเกิดมาตรฐานในการขนส่งแล้ว ก็จะสามารถต่อยอดการพัฒนาระบบร่วมขน (Joint Delivery 
System: JDS) เพ่ือรองรับปริมาณงานขนส่งในอนาคต และยังช่วยลดต้นทุนในการวางโครงข่ายรถ
ขนส่งของผู้ประกอบการแต่ละราย อีกทั้งการหาพันธมิตรทางธุรกิจหรือการสร้างเครือข่ายระหว่าง
ผู้ประกอบการจะท าให้เกิดการใช้โครงข่ายของผู้ประกอบการที่มีอยู่ในแต่ละท้องที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
และช่วยลดการสูญเสียจากการวิ่งรถเที่ยวเปล่าได้  

 ประการที่สอง การแก้ปัญหาการแข่งขันด้านราคาที่อาจเข้าข่ายการทุ่มตลาด 

สสว. ควรชี้แจงวิธีการแก้ปัญหากรณีเกิดการตัดราคาที่ เข้าข่ายการทุ่มตลาดให้แก่
ผู้ประกอบการ โดยกระบวนการจะเริ่มจากการยื่นเรื่องไปที่ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้า เพ่ือพิสูจน์ว่าการตั้งราคาค่าบริการขนส่งของผู้ให้บริการนั้นเข้าข่ายการทุ่มตลาดหรือไม่ ซึ่งเป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าในการพิจารณา 

หลักเกณฑ์การพิจารณาการทุ่มตลาดนั้นจะถูกก าหนดภายใต้ พ.ร.บ.  การแข่งขันทางการค้า 
พ.ศ. 2560 ซ่ึงมาตรา 50 (1) ก าหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ านาจเหนือตลาดก าหนดหรือรักษา
ระดับราคาซื้อหรือขายสินค้าหรือค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรม โดยลักษณะการทุ่มตลาดต้องมีสาม
องค์ประกอบด้วยกัน ประกอบด้วย  

(1) ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายกระท าการทุ่มตลาดจะต้องเป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาด คือ 
เป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในตลาดมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 50 ขึ้นไปและมียอดขายตั้งแต่
หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นผู้เล่นในตลาดสามอันดับแรกมีค่าการกระจุกตัว 
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(Concentration ratio: CR3) ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป และผู้ประกอบการแต่ละราย
จะต้องมียอดขายตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป  

(2) การตั้งราคามีวัตถุประสงค์เพ่ือก าจัดคู่แข่ง เช่น การตั้งราคาสินค้าหรือค่าบริการต่ า
กว่าต้นทุนแปรผันเฉลี่ย เป็นต้น ยกเว้นผู้ประกอบการได้ชี้แจงเหตุผลที่ตั้งราคา
เช่นนั้นแก่คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เช่น เป็นการตั้งราคาส าหรับส่งเสริม
สินค้าหรือบริการระยะสั้น เป็นต้น 

(3) การตั้งราคาดังกล่าวไม่เข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายก าหนด เช่น มีเหตุผลทาง
เศรษฐศาสตร์รองรับ หรือมีเหตุผลตามที่กฎหมายก าหนด 

หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วพบว่าเกิดการทุ่มตลาดจริง ผู้ประกอบการที่กระท าการ 
ทุ่มตลาดจะมีความผิด โดยมีโทษทางอาญาระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือถูกปรับไม่เกินร้อยละ 10
ของยอดขายในปีที่กระท าความผิด 

 ประการที่สาม การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ 

สสว. ควรจัดท ามาตรการหรือจัดท าโครงการร่วมกับส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือ
ส่งเสริมความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีในการท าธุรกิจและการให้บริการ เช่น การใช้ เครื่องมือในการคัด
แยกพัสดุ เครื่องมือในการล าเลียงสินค้า การพัฒนาแอปพลิเคชันในการให้บริการ หรือการสร้าง
แพลตฟอร์มเพ่ือให้ลูกค้าเข้าถึงบริการได้สะดวกยิ่งข้ึน  

นอกจากนี้ ทาง สสว. ควรจัดท าความร่วมมือกับสถาบันการเงินเพ่ือให้ความช่วยเหลือด้าน
เงินทุนแก่ผู้ประกอบการ เช่น เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ส าหรับการลงทุนในเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
เป็นต้น 

 ประการที่สี่ การส่งเสริมธุรกิจขนส่งผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

หน่วยงานภาครัฐอาจช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดย
อ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการขนส่งทุกขนาดสามารถเข้าถึงข่าวสารและกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างบริการด้านการขนส่งของภาครัฐ ตัวอย่างโครงการของรัฐที่ต้องใช้บริการขนส่ง เช่น โครงการ 
ธงฟ้าที่จะต้องมีการจัดส่งและกระจายสินค้าไปในต่างจังหวัด เป็นต้น  

 
ระยะที่สอง 

 ประการแรก การขยายขอบเขตลักษณะรถที่ใช้เพ่ือขนส่งสัตว์และสิ่งของตาม พ.ร.บ.  
การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และการปรับนิยามรถยนต์ขนส่งส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. รถยนต์ 
พ.ศ. 2522 
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เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถยนต์ที่ใช้ในการรับจ้างขนส่งยังขาดความชัดเจน 
โดยเฉพาะกลุ่มรถกระบะ เนื่องจากลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งตามนิยามของ พ.ร.บ. การขนส่ง
ทางบก พ.ศ. 2522 ไม่ครอบคลุมกลุ่มรถกระบะ ขณะที่ พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 มีนิยามส าหรับ
รถยนต์ขนส่งส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมการใช้รถยนต์เพื่อรับจ้างขนส่งสิ่งของ 

ดังนั้น ทางคณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอให้ทาง สสว. เสนอให้กรมการขนส่งทางบกทบทวนการ
ก าหนดลักษณะของรถที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้ในการประกอบการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ถูก
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2524 โดยเสนอให้ขยายขอบเขตลักษณะรถให้ครอบคลุมกลุ่ม
รถกระบะที่ใช้รับจ้าง เนื่องจากในกระบวนการขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งตาม พ.ร.บ. การขนส่ง
ทางบก พ.ศ. 2522 จะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง ซึ่งปัจจุบันลักษณะของรถ
ที่ใช้ในการขนส่งสินค้ายังจ ากัดเฉพาะรถขนส่งขนาดใหญ่เท่านั้น 

นอกจากนี้ ทาง สสว. ควรเสนอให้ทางกรมการขนส่งทางบกพิจารณาขยายขอบเขตนิยาม
รถยนต์ส่วนบุคคล จากเดิมนิยามของรถยนต์ส่วนบุคคลใน พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 จะมีสองประเภท 
ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถยนต์ขนส่งส่วนบุคคล ซ่ึงต้องมิได้ใช้ประกอบการขนส่งตามกฎหมาย
ขนส่งทางบก ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยเสนอให้กรมการขนส่งทางบกศึกษาความเป็นไปได้ที่จะอนุญาตให้
สามารถน ารถยนต์ขนส่งส่วนบุคคลมาใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าได้ โดยท าการแก้ไขนิยามใน พ.ร.บ. 
รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 วรรค 5 “รถยนต์ส่วนบุคคล”  

สาเหตุที่ต้องขยายนิยามรถยนต์ขนส่งส่วนบุคคล คือ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในขั้นตอนของ
การจดทะเบียนรถและสะดวกต่อการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ของธุรกิจขนส่งในปัจจุบัน ซึ่งแนวโน้มการด าเนินธุรกิจจะมีการแบ่งปันการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันมากขึ้น (sharing economy) เช่น การน ารถยนต์ขนส่งส่วนบุคคลมาร่วมวิ่งขนส่งสินค้า โดยที่
เจ้าของรถนั้นไม่ได้มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจขนส่งเป็นของตนเอง ฉะนั้น เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้
รับจ้างขนส่งรายย่อยจึงเสนอให้มีการขยายนิยามรถยนต์ขนส่งส่วนบุคคลดังที่กล่าวไปข้างต้น  

อย่างไรก็ดี ทางคณะผู้วิจัยได้ศึกษาตัวอย่างการจดทะเบียนรถยนต์ในต่างประเทศ พบว่า กรณี
การจดทะเบียนรถยนต์ในสหรัฐอเมริกาจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ แต่รูปแบบการจดทะเบียน
โดยหลักการทั่วไปจะไม่มีลักษณะการแยกจดทะเบียนตามประเภทรถยนต์ดังเช่นของไทย  ส่วน
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนนั้นบางรัฐอาจก าหนดให้เป็นอัตราเดียว ส่วนบางรัฐอาจก าหนดให้ค านวณ
ตามน้ าหนักของรถยนต์ ขณะที่แผ่นป้ายทะเบียนนั้นจะแบ่งหลักๆ ได้ 3 ประเภท ได้แก่ ป้ายทะเบียน
ทั่วไป ป้ายพิเศษ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) และป้ายทะเบียนส าหรับกลุ่มผู้พิการ เป็นต้น128  

 ประการที่สอง การปรับหลักเกณฑ์การก าหนดความเร็วให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 

                                           
128 ที่มา: https://www.justlanded.com/english/United-States/USA-Guide/Travel-Leisure/Vehicle-regulations 
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สสว. ควรเสนอให้กระทรวงคมนาคมทบทวนการก าหนดเพดานความเร็วรถยนต์ เนื่องจาก
ความเร็วที่ก าหนดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 2535 อาจไม่
เหมาะสมกับการใช้ความเร็วในสภาพความเป็นจริง ฉะนั้น จึงเสนอให้กระทรวงคมนาคมมีการปรับ
รูปแบบการก าหนดเพดานความเร็วให้สอดคล้องกับสภาพถนนในแต่ท้องที่ โดยออกกฎหมายเพ่ือให้
อ านาจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดความเร็ว อาทิ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  และ 
กรมทางหลวง ให้สามารถพิจารณาก าหนดเพดานอัตราความเร็วของการวิ่งรถตามความเหมาะสมของ
พ้ืนที่หรือสภาพถนน (design speed) เช่น บริเวณชุมชนให้ใช้ความเร็วต่ า แต่ถ้าเป็นชานเมือง ถนนที่
มีหลายช่องจราจร หรือถนนทางตรงยาวสามารถใช้ความเร็วได้สูง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ใน
การก าหนดความเร็วจะต้องอยู่บนพื้นฐานเรื่องความปลอดภัย 

 ประการที่สาม การวางผังเมืองเพ่ือรองรับการจัดท าศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า 

ทาง สสว. ควรเสนอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองวางแผนพ้ืนที่ศักยภาพที่จะน ามาพัฒนาเป็น
ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ซึ่งจัดอยู่ภายใต้ที่ดินประเภทคลังสินค้า ทั้งนี้ การก าหนดพ้ืนที่และ 
การพัฒนาศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าจะเป็นการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานหรือสิ่งอ านวย
ความสะดวกไว้ใช้ร่วมกัน (common facilities) เพ่ือรองรับต่อความต้องการบริการขนส่งและ
คลังสินค้า และเป็นการลดปัญหาการจราจรและความแออัดในเมืองอันเนื่องมาจากการด าเนินธุรกิจ
ขนส่ง 

 ประการที่ส่ี การส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีใหมใ่นการขนส่ง 

ทาง สสว. ควรเสนอให้กระทรวงคมนาคมศึกษาความเป็นไปได้ในการออกกฎหมายเพ่ือเอ้ือให้
ผู้ประกอบการขนส่งสามารถทดลองน าโดรนมาใช้เพ่ือการขนส่งสินค้าได้ โดยอาจพิจารณาก าหนด
ประเภทของโดรนเพ่ิมเติมจากประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไข
ในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก 
พ.ศ. 2558 ซึ่งเดิมไม่ได้ระบุถึงประเภทของโดรนที่ใช้ในการขนส่งสินค้า นอกจากนี้ ทางกระทรวง
คมนาคมควรพิจารณาปลดล็อคเงื่อนไขการบินโดรนเพ่ือให้เอ้ือต่อการน ามาใช้ในเชิงพาณิชย์ อาทิ การ
พิจารณาก าหนดพ้ืนที่ที่สามารถบินโดรนขนส่งสินค้า เช่น พ้ืนที่ห่างไกล พ้ืนที่ภูเขา และการพิจารณา
อนุญาตให้บินโดรนนอกระยะสายตาในบางพ้ืนที ่เป็นต้น 
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บทท่ี 4  
ธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ 
ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะความนิยมต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งผู้ซื้อ
สามารถเปรียบเทียบและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลาย จากพฤติกรรมผู้บริโภคดังกล่าวท าให้ภาค
ธุรกิจจ าเป็นต้องปรับตัวด้วยการเพ่ิมช่องทางการขายสินค้า การค้าขายในร้านค้าแบบทั่วไปมิอาจสร้าง
ผลก าไรได้ เท่าที่ควร ผู้ประกอบการหลายรายจึงหันมาใช้ช่องทางการค้าออนไลน์มากขึ้น  
ทั้งการจ าหน่ายผ่านตัวกลางการตลาดออนไลน์ (E-Marketplace) เช่น ลาซาด้า (Lazada) ช้อปปี้ 
(Shopee) ฯลฯ หรือการจ าหน่ายออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียโดยตรง เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ไลน์ 
(Line) หรือ อินสตาแกรม (Instagram) ในขณะที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ อาจเลือกแพลตฟอร์ม 
(plateform) เพ่ือขายสินค้าของตนเองโดยตรง เช่น เซ็นทรัลออนไลน์ (Central online) ท๊อปออนไลน์ 
(Top online) โลตัสออนไลน์ (Lotus online) ฯลฯ  

ทั้งนี้ จากการส ารวจข้อมูลของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
(สพธอ.) พบว่า จากปี พ.ศ. 2557 - 2561 การเติบโตของธุรกิจ E-Commerce ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 12.08 ตามรูปที่ 4.1 โดยในปี  
พ.ศ. 2561 มูลค่าตลาด E-Commerce ของไทยสูงถึง 3.1 ล้านล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตจากปี 
พ.ศ. 2560 เป็นร้อยละ 14.04 ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการไทยอีกไม่น้อยเข้าสู่ตลาดการค้าแบบ
ออนไลน์มากขึ้น อนึ่ง หากคิดสัดส่วนมูลค่า E-Commerce เทียบกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) พบว่า ในปี พ.ศ. 2561 มูลค่า E-Commerce มีสัดส่วนต่อ GDP เกือบร้อยละ 
20 ขณะที่หากเปรียบเทียบกับ GDP ภาคการค้าปลีกค้าส่งและบริการเอกชนของทั้งประเทศและ SME  
จะเห็นว่ามูลค่า E-Commerce มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 37 และ 62 ตามล าดับ รายละเอียดตามที่แสดง
ในตารางที่ 4.1  
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รูปที่ 4.1 มูลค่า E-Commerce ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 - 2561  

 
ที่มา: รายงานผลการส ารวจมูลค่าพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ป ี2560, ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

 

ตารางท่ี 4.1 สัดส่วนมูลค่า E-Commerce ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

  2557 2558 2559 2560 2561 
มูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ : GDP (ล้านล้านบาท) 

 รวมทั้งประเทศ 13.23 13.74 14.56 15.45 16.32  

 ภาคการค้าปลีกค้าส่งและบริการเอกชน
ของ SME 

6.23 6.71 7.25 7.81 8.34  

 ภาคการค้าปลีกค้าส่งและบริการเอกชน
ของ SME 

3.60 3.88 4.23 4.60 4.95  

มูลค่า E-Commerce (ล้านลา้นบาท) 2.03 2.25  2.56  2.76  3.11  

 สัดส่วนมูลคา่ E-Commerce ต่อ GDP 
ของทั้งประเทศ 

15.37 16.34  17.59  17.88  19.03  

 สัดส่วนมูลคา่ e-commece ต่อ GDP  
ภาคการค้าปลีกค้าส่งและบริการเอกชน
ของทั้งประเทศ 

32.65 33.47 35.30 35.38 37.23 

 สัดส่วนมูลคา่ E-Commerce ต่อ GDP 
ภาคการค้าปลีกค้าส่งและบริการเอกชน
ของ SME 

56.44 57.86 60.53 60.08 62.77 

ที่มา: วิเคราะหแ์ละรวบรวมโดยคณะผู้วจิัย (สิงหาคม2561) 

หมายเหตุ: ขอ้มูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ สืบค้นจากรายงานสถานการณ์ SME ปี 2562 
(https://www.sme.go.th/th/download.php?modulekey=215) 
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ทว่า หากมองในมุมกลับกันการซื้อสินค้าออนไลน์โดยที่ผู้บริโภคไม่ได้เห็นสินค้าจริงก่อน
ตัดสินใจซื้อ อาจมีความเสี่ยงต่อการได้รับสินค้าปลอม สินค้าไม่ได้คุณภาพ หรือสินค้าไม่ได้ตามภาพที่
ร้านค้าโฆษณาไว้ ท าให้หน่วยงานรัฐหลายแห่งจ าเป็นต้องออกมาตรการเพ่ือควบคุมพฤติกรรมของ
ร้านค้าออนไลน์ เพ่ือมิให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบต่อผู้บริโภค ทั้งในแง่ของคุณภาพสินค้า การจัดส่ง
สินค้า ตลอดจนการช าระเงิน ส่งผลให้ผู้ประกอบการในตลาด E-Commerce ต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบดังกล่าว 

อนึ่ง เพ่ือให้การประกอบธุรกิจ E-Commerce สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ การศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจจึงมีความส าคัญและ  
ความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการปรับตัวของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของไทย 
เนื่องจากต้นทุนของ SME อาจมีน้อยกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ และกฎระเบียบหลายข้ออาจเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการกีดกันการเข้าตลาดของ SME ได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4. 1  สภาพการประกอบธุ รกิ จการพาณิชย์ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์  (E-Commerce)  
ในประเทศไทย 

การประกอบธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกิจ E-Commerce เป็นธุรกิจที่ถูกจัดอยู่
ในกลุ่มธุรกิจขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งตามค านิยามของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์129ให้หมายถึงกระบวนการซื้อขายสินค้าที่จัดไว้เป็นการเฉพาะในเว็บไซต์ การดาวน์ โหลดผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการขายปลีกโดยการประมูลขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ได้แก่ การขายสินค้า
ประเภทอาหาร เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ยาสูบ สิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง สินค้าทางเภสัชภัณฑ์
และทางการแพทย์ เครื่องหอม เครื่องส าอาง อุปกรณ์สื่อสาร ฯลฯ  

ทั้งนี้ จากข้อมูลการจดทะเบียนผู้ประกอบการ E-Commerce ในประเทศไทย พบว่า ในปี 
พ.ศ. 2561 มีจ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเพียง 823 ราย ทั้งนี้ หากจ าแนกตามขนาดธุรกิจโดย
พิจารณาจากจ านวนการจ้างงาน พบว่า เป็นผู้ประกอบการรายเล็ก (Small) มากถึง 820 ราย ขณะที่มี
จ านวนผู้ประกอบการขนาดกลาง (Medium) เพียง 1 ราย และผู้ประกอบการรายใหญ่เพียง 2 ราย 
เท่านั้น ตามที่แสดงในรูปที่ 4.2 ด้านล่าง 

  

                                           
129 ธุรกิจขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต รหัส TSIC 47912 จ าแนกตามการจัดกลุ่มประเภทธุรกิจของนิติบุคคล โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ file:///C:/Users/Thanthip/Downloads/book_business_man.pdf 

file:///C:/Users/Thanthip/Downloads/book_business_man.pdf
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รูปที่ 4.2 แสดงจ านวนผู้ประกอบการ E-Commerce ที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2561 

 
ที่มา: คลังข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์(สืบค้น ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562) 

 

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2561 รายได้รวมของกลุ่มธุรกิจ E-Commerce ในฐานข้อมูลของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ามีมูลค่า 721.33 ล้านบาท ซึ่งหากวิเคราะห์โครงสร้างตลาดการแข่งขันในกลุ่มธุ รกิจ  
E-Commerce จะพบว่า บริษัทที่มีรายได้สูงสุด 5 อันดับแรก ตามท่ีแสดงในรูปที่ 4.3 ได้แก่  

 บริษัท ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จ ากัด เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายทองค าแท่ง
ออนไลน์ มีรายได้สูงสุดในปี พ.ศ. 2560 สูงถึง 134,848 ล้านบาท  

 บริษัท ลาซาด้า จ ากัด (Lazada) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปในการ
จ าหน่ายสินค้าทุกประเภททางอินเทอร์เน็ต มีรายได้ประมาณ 8,162 ล้านบาท 

 บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จ ากัด หรือ 24 shopping ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของซีพี  
มีรายได้รวมทั้งหมด 6,864 พันล้านบาท  

 บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ โกลด์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบ ผลิต และจ าหน่ายอัญมณี 
เพชร พลอย และจัดจ าหน่ายออนไลน์ มีรายได้รวม 3,021 ล้านบาท  

 บริษัท ชิลินโด จ ากัด (Chilindo) เป็นบริษัทที่ ให้บริการขายปลีกสินค้าทาง
อินเทอร์เน็ต มีรายได้รวม 2,637 ล้านบาท  
  

ผู้ประกอบการ
ขนาดเล็ก
820 ราย

ผู้ประกอบการ
ขนาดกลาง

1 ราย

ผู้ประกอบการ
ขนาดใหญ่

2 ราย
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รูปที่ 4.3 ผู้ประกอบการ E-Commerce ที่มีรายได้สูงสุด 10 รายแรกของปี พ.ศ. 2561 

 
ที่มา: คลังข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์(สืบค้น ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562) 

4.2 กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

การประกอบธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ 
เป็นการเฉพาะ มีเพียงการน ากฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการก ากับดูแลแทนเท่านั้น ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.2.1 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิ ชย์  
(ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) 
พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ข้อ 5130 ก าหนดให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล

                                           
130 ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์  เ รื่ อ ง  ให้ ผู้ ป ร ะกอบพาณิ ชยกิ จต้ อ งจดทะ เบี ยนพาณิ ชย์  (ฉบั บที่  1 1 )  พ . ศ .  2553  
ข้อ 5 ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บริษัทจ ากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือบริษัทมหาชนจ ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด ทุกท้องที่ 
ทั่วราชอาณาจักรต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (1) การขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบ
ดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง (2) การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซ่ึงประดับด้วยอัญมณี (3) การซ้ือขายสินค้าหรือบริการ โดย
วิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (4) การบริการอินเทอร์เน็ต (5) การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

134.85 

8.16 

6.86 

3.02 

2.64 

0.93 

0.46 

0.32 

0.21 

0.20 

 -  20.00  40.00  60.00  80.00  100.00  120.00  140.00  160.00

ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จ ากัด

ลาซาด้า จ ากัด

ทเวนตี โฟร์ ช้อปปิ้ง จ ากัด

ทรัพย์สมบูรณ์ โกลด์ จ ากัด

ซิลินโด จ ากัด

ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จ ากัด

เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จ ากัด

ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จ ากัด

คอนวี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หัวหิน จ ากัด

รายได้รวม (พันล้านบาท)
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ธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด ทุกท้องที่
ทั่วราชอาณาจักรต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งในส่วนที่ถือว่าเป็นการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
ได้แก่  

(1) การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต 
บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP)    

(2) ให้เช่าพ้ืนที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting)    
(3) บริการตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ (E-Marketplace) 
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการทุกรายทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะประกอบธุรกิจ E-Commerce 

จะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หากบุคคลธรรมดาและ 
นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Commerce ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ย่อมมี
ความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 มีโทษปรับเป็นรายวันจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

4.2.2 ข้อบังคับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการ
ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 

อนึ่ง นอกจากการจดทะเบียนพาณิชย์ภายใต้ประกาศกระทรวงพาณิชย์แล้ว เพ่ือส่งเสริมให้มี
การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นที่น่าเชื่อถือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้ออกข้อบังคับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 เพ่ือก าหนดแนวทางในการปฏิบัติให้กับผู้ประกอบการ  

ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับดังกล่าวก าหนดให้ “ข้อ 5 ผู้ประกอบธุรกิจที่ขอใช้เครื่องหมายรับรอง 
ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

5.1 เป็นนิติบุคคลและได้จดทะเบียนพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ประเภท
พาณิชยกิจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน 

5.2 เป็นเจ้าของชื่อโดเมน 

5.3 ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ หรือชื่อทางการค้า ชื่อเว็บไซต์ เลขทะเบียนพาณิชย์ ที่ตั้ง
ของสถานประกอบการ หรือที่ตั้งของตัวแทนบริษัท แผนก หรือบุคคลที่สามารถติดต่อได้ วิธีการติดต่อ
และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) และเวลาท าการ 

                                           
(6) การบริการเป็นตลาดกลางในการซ้ือขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่ านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (7) การผลิต 
รับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง (8) การให้บริการ
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต (9) การให้บริการฟังเพลง และร้องเพลงโดยคาราโอเกะ (10) การให้บริการเครื่องเล่มเกมส์ (11) 
การให้บริการตู้เพลง (12) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการท าหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จาก
งาช้าง 
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5.4 การเสนอซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการใดๆ จะต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลที่ชัดเจนและ
เพียงพอซึ่งสภาพลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนเงื่อนไข วิธีการสั่งซื้อหรือขายและตอบรับหรือ
ข้อมูลอ่ืนที่จ าเป็น เพ่ือที่ผู้สั่งซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการจะได้น าไปใช้ประกอบการตัดสินใจตกลงท า
ธุรกิรรมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้น ดังนี้ 

(1) ราคาสินค้าหรือบริการที่เสนอซื้อหรือขายต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นราคาเท่าใดใน
กรณีที่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมอ่ืนใด เช่น ภาระภาษี ค่าระวางบรรทุกสินค้า หรือ
ค่าบริการจัดส่ง ต้องระบุให้ชัดเจน 

(2) วิธีการและระยะเวลาในการช าระราคาค่าสินค้าหรือบริการ ต้องก าหนดให้ชัดเจนว่า
จะด าเนินการด้วยวิธีการใด อย่างไร ช าระทั้งหมดหรือเป็นงวด ด้วยเงินสกุลใด และ
ต้องช าระภายในระยะเวลาเท่าใดนับแต่วันก่อให้เกิดสัญญา รวมทั้งการด าเนินการใน
กรณีท่ีมีการผิดนัดช าระราคา 

(3) การส่งมอบสินค้าหรือการให้บริการต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันควร
และต้องระบุให้ชัดเจนว่ามีวิธีการและระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าหรือบริการ
อย่างไร 

5.5 การโฆษณา การเสนอซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการ ต้องมีรูปแบบที่เหมาะสมไม่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี 

5.6 ต้องมีระบบทบทวนและยืนยันการสั่งซื้อ และมีทางเลือกในการยกเลิกหรือยืนยันการตก
ลงท าธุรกรรม ก่อนที่จะมีการตกลงซื้อขาย ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อ 
วิธีการกรอกข้อมูล การยืนยันการสั่งซื้อในแบบการสั่งซื้อ เงื่อนไขและข้อตกลงของธุรกรรมที่เกิดขึ้น 
เพ่ือให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ และมีรายละเอียดที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายสามารถติดต่อได้ 
หากต้องการตรวจสอบสถานะของสินค้าหรือบริการที่สั่งไว้ และควรมีระบบแจ้งให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายทราบ
ถึงความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าที่เกิดขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ยกเลิกสินค้าได้ 

5.7 ต้องจัดให้มีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยก าหนดรายละเอียดในการ
คุ้มครองข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะท าการจัดเก็บ วัตถุประสงค์ใน
การจัดเก็บ เทคโนโลยีหรือวิธีการที่ใช้ในการเก็บข้อมูล รวมทั้งการน าไปใช้ หรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม 
หากมีการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามจะต้องมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่
เพียงพอ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่น ามาใช้ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลแล้ว 

5.8 ต้องจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการท าธุรกรรมของผู้ซื้อหรือผู้ขาย โดย
มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เหมาะสมกับข้อมูลที่มีการจัดเก็บและ
ส่งผ่าน และมีการป้องกันรักษาความลับของผู้ซื้อหรือผู้ขาย 
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5.9 ต้องจัดให้มีระบบในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดย
มีช่องทางที่จะให้ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการได้และเมื่อมี
การร้องเรียนหรือสอบถามจะต้องแจ้งให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้สอบถามทราบถึงการได้รับข้อร้องเรียนหรือ
ข้อสอบถามและวิธีการด าเนินการ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อสอบถาม 

5.10 กรณีสินค้าหรือบริการอาจมีผลกระทบต่อเด็กหรือเยาวชน จะต้องจัดให้มีข้อความเตือน
บนเว็บไซต์ เพ่ือให้ความคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน เช่น การห้ามจ าหน่ายสุราและบุหรี่ให้แก่เด็ก
อายุไม่เกิน 18 ปี เด็กและเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะซื้อสินค้าหรือบริการต้องได้รับความยินยอม
จากผู้ปกครองก่อน ห้ามเด็กและเยาวชนออกไปพบกันคนแปลกหน้าตามล าพังโดยไม่มีผู้ ปกครองไป
ด้วย เป็นต้น “ 

ทั้งนี้ข้อบังคับดังกล่าว เป็นเพียงแนวปฏิบัติให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติ 
หากมีการฝ่าฝืนหรือละเมิดไม่ปฏิบัติผู้ประกอบการจะถูกเพิกถอนการใช้เครื่องหมายรับรองได้131 

4.2.3 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 

มาตรา 3 วรรคสอง “ตลาดแบบตรง หมายความว่า การทําตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะ
ของการสื่อสารข้อมูลเพ่ือเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและ
มุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับเพ่ือซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้น 
ส่วนการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

ทั้งนี้ กฎกระทรวงก าหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่
ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดการขายสินค้าหรือบริการที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง
ดังนี้132 

                                           
131 ข้อบังคับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าวา่ด้วยการใช้เครื่องหมายรรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2548 “ข้อ 8 กรมมี
อ านาจเพกิถอนการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองได้ หากผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองขาดคุณสมบัติตามที่
ก าหนด ... หรอืไม่ปฏิบัติตามหลักเณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 5...” 
132 กฎกระทรวง ก าหนดการซ้ือขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561  
อาศัยอ านาจตามความในบทนิยามค าว่า “ตลาดตรง” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ซ่ึงแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และมาตรา 4 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ 
(1) การขายสินค้าหรือบริการของบุคคลธรรมดา ซ่ึงมิได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจแบบตรง และมีรายได้จากการขายสินค้าหรือ
บริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี 
(2) การขายสินค้าหรือบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
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(1) การขายสินค้าหรือบริการของบุคคลธรรมดา ซึ่งมิได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจแบบ
ตรง และมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เกิน 
1,800,000 บาทต่อปี 

(2) การขายสินค้าหรือบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้ขึ้นทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(3) การขายสินค้าหรือบริการของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

(4) การขายสินค้าหรือบริการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย  
ว่าด้วยสหกรณ์ 

อนึ่ง จากนิยามการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็น
ตลาดแบบตรงดังกล่าว จะเห็นได้ว่า มีเพียงผู้ประกอบธุรกิจ E-Commerce ที่มีรายได้เกินกว่า 1.8 
ล้านบาทต่อปีเท่านั้นที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรงฯ นั่น
หมายความว่า ผู้ประกอบการที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท ต้องจดทะเบียนขายตรงกับส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ สคบ. ให้ถูกต้องก่อนประกอบกิจการ มิฉะนั้นจะมีความผิดจ าคุก
ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับอีกวันละ 1 หมื่นบาทจนกว่าจะ
ได้รับอนุญาตให้ถูกต้อง133 รวมทั้งต้องมีการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบ
ตรงตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. 2561 ต่อหน้านายทะเบียนภายใน 30 วัน134  

นอกจากนี้แล้ว กฎหมายฉบับนี้ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภค จึงเป็นการเพ่ิมหน้าที่
และภาระรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจ โดยก าหนดให้เจ้าของธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

                                           
(3) การขายสินค้าหรือบริการของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิ สาหกิจ
ชุมชน 
(4) การขายสินค้าหรือบริการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
https://urlzs.com/i9uZk 
133 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 มาตรา 51/1 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 27 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ง
ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 
134 กฎกระทรวงการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561 ข้อ 2 กรณีที่การยื่นค าขอจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงเป็นไปตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ง และมาตรา 39 และผูย้ื่นค าขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 38/1 มาตรา 38/3 หรือมาตรา 38/4 ให้นายทะเบียนมีหนงัสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอน าหลักประกันมาวางตามข้อ 3 หรือ
ข้อ 4 แลว้แต่กรณี ภายในสามสิบวันนบัแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
    เมื่อพ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว หากผู้ยื่นค าขอมิได้น าหลักประกันมาวาง ให้นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับจดทะเบียนและจ าหน่าย
ค าขอนั้น 
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จะต้องจัดท าเอกสารการซื้อขาย135 โดยมอบเอกสารให้แก่ผู้จ าหน่ายอิสระ หรือตัวแทนขายตรงเพ่ือ
น าไปมอบให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ เอกสารนั้นจะต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยที่อ่านเข้าใจง่าย ระบุ
ชื่อผู้ซื้อและผู้ขาย วันที่ซื้อขายและวันที่ส่งมอบให้ชัดเจน รวมทั้งสิทธิในการบอกเลิกสัญญา ซึ่งข้อความ
เรื่องสิทธิในการบอกเลิกสัญญาต้องเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไป ทั้งนี้ หากเจ้าของธุรกิจที่ไม่จัดท าเอกสาร 
หรือผู้จ าหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรงไม่ส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้  จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  
50,000 บาท ถ้าหากเจ้าของธุรกิจจัดท าเอกสารการซื้อขายสินค้าอันเป็นเท็จ จะต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ136 

ในกรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากเจ้าของธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง ให้ สคบ. 
ด าเนินการตรวจสอบ ถ้าหากการตรวจสอบพบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากเจ้าของธุรกิจจริง สคบ. 
จะจ่ายค่าชดเชยโดยใช้เงินจากหลักประกันที่เจ้าของธุรกิจวางหลักประกันไว้ตั้งแต่แรกเริ่มของการขอ
จดทะเบียน137 แต่ถ้าหากเงินประกันไม่เพียงพอ สคบ. ก็สามารถสั่งให้เจ้าของธุรกิจเพ่ิมวงเงินประกัน

                                           
135 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 มาตรา 30 ให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงมีหน้าทีจ่ัดท าเอกสารการซ้ือ
ขายสินค้าหรือบริการและให้ผู้จ าหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงมีหน้าที่ส่งมอบเอกสารการซ้ือขายสินค้าหรือบริการนัน้แก่ผู้บริโภค 
พร้อมกับสินค้าหรือบริการ  
   ให้ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงมีหน้าที่จัดท าเอกสารการซ้ือขายสินค้าหรือบริการ และส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคพร้อมกับสินค้าหรือ
บริการ 
   เอกสารการซ้ือขายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องมีข้อความภาษาไทยทีอ่่านเข้าใจง่าย โดยระบุชือ่ผู้ซื้อและผู้ขาย วันที่ซ้ือขาย และ
วันที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการ รวมทั้งสทิธิของผู้บริโภคในการเลิกสัญญาซ่ึงสิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวต้องก าหนดด้วยตัวอกัษรที่เห็นเด่นชัด
กว่าขอ้ความทัว่ไป 
136 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 มาตรา 51/2 ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรงผู้ใดไม่จัดท าเอกสารการซ้ือขายสินค้าหรือบริการ หรือผู้จ าหนา่ยอิสระ ตัวแทนขายตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
ผู้ใดไม่ส่งมอบเอกสารการซ้ือขายสินค้าหรือบริการ หรือส่งมอบเอกสารการซ้ือขายสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นไปตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิห้าหมื่นบาท 
137 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
   มาตรา 41/5 เมื่อมีผู้ร้องเรียนหรือปรากฏต่อนายทะเบียนว่าผู้บริโภคผู้ใดได้รับความเสียหายจากเหตุ ดังต่อไปนี้ 
   (1) ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไม่ปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายสินค้าหรือบริการหรือตามพระราชบัญญัตินี้ 
   (2) ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงถูกเพิกถอนทะเบียนตามมาตรา 42 ให้นายทะเบยีนด าเนินการสอบหา
ข้อเท็จจริงโดยเร็วและให้รับฟังค าชี้แจงของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงซ่ึงถูกกล่าวหาประกอบดว้ย และ
เสนอคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉยัต่อไป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
   มาตรา 41/6 เมื่อปรากฏผลการพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา 41/5 ว่า ผู้บริโภคผู้ใดได้รับความเสียหายจากผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือ
ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงรายใดและเป็นจ านวนเงินเท่าใด ให้นายทะเบยีนจ่ายเงินจากหลักประกันที่ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงรายนั้นวางไว้เพื่อชดเชยความเสียหายดังกล่าว 
   มาตรา 41/7 ในกรณีหลักประกันที่ผูป้ระกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธรุกิจตลาดแบบตรงวางไว้ไม่เพียงพอที่นายทะเบยีนจะ
จ่ายเงินเพื่อชดเชยความเสียหายแก่ผูบ้ริโภคตามมาตรา 41/6 หรือลดลงเพราะได้มีการจ่ายเงินเพื่อชดเชยความเสียหายดังกล่าว ให้นาย
ทะเบียนสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกจิตลาดแบบตรงวางหลักประกันเพิ่มจนครบตามวงเงินที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวงภายในสิบห้าวันนับแต่วนัที่ได้รับค าสั่ง 
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จนเพียงพอภายใน 15 วัน ได้ ถ้าหากเจ้าของธุรกิจไม่ด าเนินการเพ่ิมวงเงิน สคบ. ก็สามารถเพิกถอน
ใบอนุญาตได้เช่นกัน 

4.2.4 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2560  
เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ 

อนึ่ง เพ่ือให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเปรียบเทียบราคาหรือค่าบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า
หรือใช้บริการ จึงได้มีการก ากับดูแลเรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้า
และบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ โดยก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดง
ราคาจ าหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น้ าหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือ
บริการ โดยการเขียน พิมพ์ หรือกระท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืนใดในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ
ระบบออนไลน์ให้ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย และสามารถอ่านได้โดยง่าย นอกจากนี้แล้ว การแสดงราคา
จ าหน่ายสินค้าหรือค่าบริการให้แสดงราคาต่อหน่วย ราคาหรือค่าบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่
ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย และข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจ าหน่ายหรือค่าบริการต้อง
เป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอ่ืนด้วยก็ได้138 

4.2.5 ประมวลรัษฎากร หมวด 4 ว่าด้วยการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ได้แก่ ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่
ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพในประเทศไทย หรือผู้น าเข้าสินค้า โดยผู้ประกอบการ
ที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่มีรายรับเกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปี  จะต้องจดทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม จัดท ารายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ และยื่นแบบแสดง
รายการภาษีมูลค่าเพ่ิม ภ.พ.30 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ไม่ว่าผู้ประกอบการจะมีรายรับหรือไม่
ก็ตาม139 

                                           
138 ประกาศคณะกรรมการกลางวา่ด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที ่44 พ.ศ. 2560 เร่ือง การแสดงราคาและรายละเอยีดเกี่ยวกับการ
จ าหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ 
    ข้อ 3 ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงราคาจ าหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนดิ ลักษณะ ขนาด น้ าหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือ
บริการ โดยการเขยีน พิมพ์ หรือกระท าให้ปรากฏดว้ยวิธอีื่นใดในระบบพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์ของผูป้ระกอบธุรกิจนั้น 
ในลักษณะที่ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย 
    การแสดงราคาจ าหนา่ยสินค้า ค่าบรกิารตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงราคาต่อหนว่ย ราคาหรือค่าบรกิารนั้นจะมีตวัเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้อง
มีตัวเลขอารบิคอยู่ดว้ย ส าหรับขอ้ความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจ าหน่ายหรือค่าบริการต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นดว้ย
ก็ได้ 
139 ประมวลรัษฎากร หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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4.2.6 การเสียภาษีการท าธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ (E-payment) 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 
21 มีนาคม พ.ศ. 2562 มาตรา 3 สัตตรส “เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะในปีที่ล่วงมา
เฉพาะที่อยู่ในความครอบครองต่อกรมสรรพากรภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 

(1) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
(2) สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
(3) ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชําระเงิน 

ธุรกรรมลักษณะเฉพาะตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ธุรกรรมที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด  
ในปีที่ล่วงมา ดังต่อไปนี้ 

(1) ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่สามพันครั้งขึ้นไป 
(2) ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่สี่ร้อยครั้งและมียอดรวมของธุรกรรมฝากหรือรับ

โอนรวมกันตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป” 

ทั้งนี้ จากผลบังคับใช้ดังกล่าวส่งผลให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินทุกรายจะต้องส่งรายงาน
การท าธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าที่มีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายไปยังกรมสรรพากร ซึ่ง
จะช่วยให้กรมสรรพากรสามารถตรวจสอบและเรียกเก็บภาษีได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้หากผู้ประกอบการ SME ที่
ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีก่อนหน้านี้จะได้รับผลกระทบ แต่หากผู้ประกอบการ SME รายใดเข้ามาอยู่ใน
ระบบภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มิได้เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ 

4.2.7 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 

อนึ่ง กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือก ากับดูแลธุรกรรม 
ที่กระท าขึ้นโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางส่วน หากแต่ธุรกรรมดังกล่าวหมายความถึง
การท าธุรกรรมทางแพ่งและพาณิชย์140 ซึ่งมิได้เป็นการก ากับดูแลผู้ประกอบการที่ท าการค้าขาย
ออนไลน์ หากแต่เป็นการก ากับดูแล “ตัวกลาง” หรือ platform ในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ระหว่างผู้
ซื้อและผู้ขาย เช่น Shopee Lazada เป็นต้น ทั้งนี้ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมี
การขึ้นทะเบียน แจ้งให้ทราบ หรือต้องได้รับอนุญาต แล้วแต่กรณี ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของ  

                                           
140 พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 4 วรรคสอง “ธุรกรรม” หมายความว่า การกระท าใดๆ ที่เกีย่วกับกิจกรรม
ในทางแพ่งและพาณิชยห์รือในการด าเนนิงานของรัฐตามที่ก าหนดในหมวด 4 
   มาตรา 4 วรรคสี่ “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ธุรกรรมที่กระท าขึ้นโดยใช้วิธกีารทางอิเล็กทรอนกิสท์ั้งหมดหรือแต่
บางส่วน 
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พระราชกฤษฎีกา141 แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการก าหนดให้  
การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้น
ทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาตก่อนด าเนินการแต่อย่างใด ท าให้เกิดช่องว่างในการก ากับดูแล 
platform ที่ประกอบกิจการที่ให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  
ยังก าหนดให้มีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์142 ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจในการส่งเสริมและ
สนับสนุนหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนให้ด าเนินกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 143เกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ทว่าใน
ปัจจุบันภารกิจงานเกี่ยวกับคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกถ่ายโอนไปยังส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 

ทั้งนี้ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุน 
การพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ144  

                                           
141 พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มาตรา 12 ให้ยกเลิกความมาตรา 32 และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 32 บุคคลย่อมมีสิทธิประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุ รกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์  แต่ ในกรณีจ า เป็นเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเ งินและการพาณิชย์  หรือ เพื่ อประโยชน์  
ในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน ให้มีการตรา  
พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้การประกอบธรุกิจบริการเกี่ยวกบัธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน 
หรือต้องได้รับใบอนุญาตก่อน แล้วแต่กรณี ในการก าหนดให้กรณีใดต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาตตามวรรค
หนึ่ง ให้ก าหนดโดยพิจารณาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจนั้นประกอบกับความเหมาะสมในการควบคุมและการ
ป้องกันความเสียหายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจดังกล่าว 
142 พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มาตรา 17 วรรคสอง “มาตรา 36 ให้มีคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์คณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมเป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนแปดคน ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และแต่งตั้งพนักงานของส านักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็นแต่ไม่เกินสองคน 
143 พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มาตรา 18 วรรคสอง “มาตรา 37 ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีหน้าที่และ
อ านาจดังต่อไปนี้ (2) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนให้ด าเนินกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ ตาม (1) 
144 พ.ร.บ. ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 มาตรา 4 ให้มีส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เพื่อเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนของรัฐด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ระบบ งานเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความมั่นคงปลอดภัยและ  
มีความน่าเช่ือถือ 
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4.2.8 พระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ. 2560  

จากแนวโน้มการเติบโตของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กอปรกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การประกอบธุรกิจต่างๆ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการช าระเงิน เพ่ือให้การก ากับดูแล
ระบบการช าระเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของประเทศ จึงมีการออกพระราชบัญญัติการช าระเงิน พ.ศ. 2560 เพ่ือก ากับดูแลระบบหรือ
กระบวนการจัดการเพ่ือการโอนเงิน การหักบัญชี หรือการช าระดุล โดยผู้ประกอบธุรกิจระบบ  
การช าระเงินจะต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งการประกอบ
ธุรกิจระบบการช าระเงินภายใต้การก ากับที่ต้องขออนุญาต145 ได้แก่ ระบบการช าระเงินที่เป็นศูนย์กลาง
หรือเครือข่ายระหว่างผู้ใช้บริการของระบบเพ่ือรองรับการโอนเงิน การหักบัญชี หรือการช าระดุล เช่น 
ระบบโอนเงินรายย่อยระหว่างผู้ใช้บริการของระบบเครือข่ายบัตร ระบบการช าระดุล หรือ ระบบการ
ช าระเงินอื่นใดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ความเชื่อมั่นของสาธารณชน หรือเสถียรภาพ
และความม่ันคงของระบบการช าระเงิน  

อนึ่ง ในการประกอบธุรกิจ E-Commerce เกี่ยวโยงกับระบบการช าระเงิน โดยเฉพาะ 
ผู้ให้บริการที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้า หรือ platform ซึ่งจะเป็นผู้รับช าระค่าสินค้าบริการจาก 
ผู้ซื้อ และด าเนินการส่งต่อค่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวไปยังผู้ขาย ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการ 
platform จะต้องมีการขออนุญาตจากรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ ธปท. หรือได้รับการขึ้นทะเบียนจาก 
ธปท. โดยการขออนุญาตประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินจะต้องเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ที่ สนช. 5/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการขอขึ้น
ทะเบียนการประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินภายใต้การก ากับ 

4.2.9 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนช. 5/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขออนุญาต และการขอขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินภายใต้การ
ก ากับ 

ภายใต้เงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนช. 5/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการขออนุญาต และการขอขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินภายใต้การ

                                           
145 พ.ร.บ. ระบบการช าระเงิน พ.ศ. 2560 มาตรา 12 รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ ธปท. มีอ านาจประกาศก าหนดให้ระบบการช าระเงิน ที่
มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นระบบการช าระเงินภายใต้การก ากับที่ตอ้งขออนุญาต  
    (1) ระบบการช าระเงินที่เป็นศูนย์กลางหรือเครือข่ายระหว่างผู้ใช้บริการของระบบเพื่อรองรับ การโอนเงิน การหักบญัชี หรือการช าระ
ดุล เช่น ระบบโอนเงินรายย่อยระหว่างผู้ใช้บริการของระบบ ระบบเครือข่ายบตัร ระบบการช าระดุล หรือ  
    (2) ระบบการช าระเงินอื่นใดที่อาจสง่ผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ความเชื่อมั่นของ สาธารณชน  หรือเสถยีรภาพและความ
มั่นคงของระบบการช าระเงิน รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ ธปท. มีอ านาจประกาศก าหนดให้ระบบการช าระเงินภายใต้การก ากบัตาม (1) 
ที่เป็นระบบการช าระเงินที่เป็นนวัตกรรมซ่ึงน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้และอยู่ระหวา่งการทดสอบการให้บริการ หรือระบบการช าระเงินที่มี
ผู้ใช้บริการของระบบในวงจ ากัดโดยไม่สง่ผลกระทบ ต่อระบบการช าระเงินหรือประโยชน์สาธารณะในวงกว้าง เป็นระบบการช าระเงิน
ภายใต้การก ากับที่จะต้องขึ้นทะเบียนกบั ธปท. 
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ก ากับ ข้อ 4.2.1 (1) ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินภายใต้การก ากับ ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้  

(1.1) …. 

(1.2) มีทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้ว ในแต่ละประเภทธุรกิจดังนี้ 

       (1.2.1) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต่ ากว่า 100 ล้านบาท 

       (1.2.2) การให้บริการช าระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 

(ก) การให้บริการแก่ผู้รับบัตร (Acquiring) ไม่ต่ ากว่า 50 ล้านบาท 
(ข) การให้บริการสนับสนุนแก่ผู้รับบัตร (Payment Facilitating) ไม่ต่ ากว่า 10 ล้าน

บาท 
(ค) การให้บริหารรับช าระเงินแทน ไม่ต่ ากว่า 10 ล้านบาท 

(1.2.3) การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต่ ากว่า 10 ล้านบาท 

ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินภายใต้การก ากับมากกว่า 1 ประเภทธุรกิจการ
ให้บริการ ต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้วไม่ต่ ากว่าจ านวนทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้วของประเภท
ธุรกจิการให้บริการที่ก าหนดไว้สูงสุด  

ทั้งนี้การยื่นขออนุญาตการประกอบธุรกิจบริการการช า ระเงินภายใต้การก ากับไม่มี
ค่าธรรมเนียม หากแต่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมจะเป็นไปตามอัตราที่ ธปท. ประกาศ
ก าหนด ซึ่งข้อมูล ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ยังไม่มีประกาศเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใดๆ จาก ธปท. 
ออกมา  

นอกจากนี้แล้ว ธปท. จะพิจารณาค าขออนุญาตหรือค าขอขึ้นทะเบียน146และจะเสนอรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 60 วันท าการนับแต่วันที่ได้รับค าขอและเอกสารหลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วน หรือ ธปท. จะพิจารณาออกใบขึ้นทะเบียนภายใน 30 วันท าการนับแต่วันที่ได้รับค าขอและ
เอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน 

                                           
146 ข้อ 4.3 การพิจารณาค าขออนญุาตหรอืค าขอขึ้นทะเบยีนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนช. 5/2561 เร่ืองหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาต และการขอขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกจิบริการการช าระเงินภายใต้การก ากับ ดาวโหลดเอกสารได้ที่ 
https://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/PSA_Oversight/Documents/BOT_5_2561.pdf 
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4.3 ตัวอย่างกฎหมายต่างประเทศ (Best Practice) เกี่ยวกับธุรกิจการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.3.1 สาธารณรัฐประชาชนจีน 

หากมองหาต้นแบบของประเทศที่ประสบความส าเร็จในเรื่องของ E-Commerce แล้ว จีนถือ
เป็นตัวอย่างที่น่าศึกษา เนื่องจากธุรกิจ E-Commerce ของประเทศจีนมีการเติบโตรวดเร็วที่สุดแห่ง
หนึ่ ง ของ โลก  ข้ อมู ลจากส านั ก งานสถิ ติ แห่ งชาติ จี นชี้ ว่ า  ปี  พ .ศ .  2560  มู ลค่ ากา รค้ า  
E-Commerce ในจีนอยู่ที่ 29.16 ล้านล้านหยวน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.7 จากปี พ.ศ. 2559 และสิ้นปี 
พ.ศ. 2560 จ านวนผู้ใช้บริการซื้อของออนไลน์ในจีนสูงถึง 533 ล้านคน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.3 จากปี  
พ.ศ. 2559147 

 ขณะที่ “Alibaba group” ถือเป็นผู้น าในการให้บริการธุรกิจ E-Commerce ที่ใหญท่ีสุ่ดของ
จีน ซึ่ง Alibaba ให้บริการระบบการซื้อขายสินค้าและบริการทางออนไลน์ที่ครบวงจร เริ่มตั้งแต่ 
เว็บไซต์กลางเพ่ือให้ผู้ขายที่มีทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อยสามารถติดต่อซื้อขายกับผู้ซ้ือได้
โดยสะดวก มีการแบ่งแพลตฟอร์ม (platform) ตามประเภทของผู้ซื้อผู้ขายอย่างชัดเจน และยังมี 
AliExpress.com ส าหรับลูกค้าที่อยูในต่างประเทศที่สนใจซื้อสินคาจากจีนอีกด้วย รวมถึง Alibaba 
ยังให้บริการในส่วนสนับสนุนอ่ืนๆ เช่น ด้านขนส่งสินค้า ด้านอินเทอร์เน็ตและซอฟต์แวร์เพ่ือธุรกิจ และ
ที่ส าคัญที่สุด คือ การมี Alipay ช่องทางการช าระเงินออนไลน์ ที่มีความปลอดภัย รวมทั้งมีการก าหนด
ระบบรับประกันกรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่ผู้ขายระบุไว้ ซึ่งบริการที่สะดวก
และหลากหลายนี้เป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซ้ือและผู้ขายได้เป็นอย่างดี 

แต่อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการ E-Commerce ในสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ได้มีเพียง Alibaba 
เท่านั้น หากแต่ยังมีผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ ในตลาด แต่ความน่าเชื่อถือในการด าเนินการมิอาจ
เทียบเท่าได้กับการบริหารจัดการโดยบริษัทรายใหญ่ เมื่อการพัฒนาธุรกิจ E-Commerce เกิดขึ้นแบบ
ก้าวกระโดดในจีน เมื่อจ านวนผู้ซื้อมีมากราย ย่อมสร้างแรงจูงใจให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ เข้าตลาด
มากขึ้น และท าให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมาด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าปลอม สินค้าด้อยคุณภาพ 
การฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ เนื่องจากรูปภาพสินค้าที่แสดงในเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ส่วน
ใหญ่ผ่านการแต่งรูปไม่ตรงกับสินค้าจริง และบางร้านยังท าสถิติซื้อขายปลอมเพ่ือหลอกลวงลูกค้าว่า
เป็นสินค้ายอดนิยม 

                                           
147 ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง. 7 มกราคม พ.ศ. 2562. ผู้ประกอบการไทยควรรู้ ศาลอินเตอร์เน็ต
และกฎหมาย E-Commerce ใหม่ของจีน. ดาวนโ์หลดเอกสารได้ที่ https://www.thaibizchina.com/E-Commerce-
%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2/. 
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(1) การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ E-Commerce 

อนึ่ ง จากปัญหาที่ เกิดขึ้นดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ออกกฎหมายว่าด้วย E-Commerce  
(E-Commerce Law of the People’s Republic of China)148 ซึ่งมีการปรับปรุงมาแล้วถึง 5 ครั้ง
ก่อนที่จะมีการประกาศบังคับใช้ โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ทั้ งนี้  การก ากับดูแลภายใต้กฎหมายว่าด้วย E-Commerce ก าหนดให้
ผู้ประกอบการ E-Commerce ทุกรายต้องจดทะเบียน แม้ว่าผู้ประกอบการนั้นๆ จะขายสินค้าเกี่ยวกับ
การเกษตรหรือสินค้าอ่ืนใดที่ไม่จ าเป็นต้องมีใบอนุญาตก็ตาม แต่ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลภายใต้
กฎหมายว่าด้วย E-Commerce และต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี้ กฎหมายฉบับ
ดังกล่าวไม่เพียงให้ความส าคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคเท่านั้น149 แต่ยังให้ความส าคัญกับการก ากับ
ดูแลด้านอื่นๆ ด้วย เช่น  

 การป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา150 กล่าวคือ ผู้ประกอบการจะต้องด าเนินการ
จดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ได้คิดค้นเพ่ือ
ป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก่อนที่จะประกอบกิจการ หากพบว่าถูกละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการแจ้งแพลตฟอร์ม (platform)  
ให้ด าเนินการยกเลิกหรือลบ (block) ที่อยู่ออนไลน์เพ่ือไม่ให้สามารถเชื่อมโยง (link) ไป
ยังกลุ่มสินค้าหรือบริการที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ก่อนที่จะด าเนินการตาม
มาตรการทางกฎหมาย แต่ถ้าการแจ้งยกเลิกหรือการลบที่อยู่ออนไลน์ดังกล่าว เป็นการ
ด าเนินการเพ่ือกลั่นแกล้งคู่แข่งเพ่ือกีดกันการแข่งขันทางการค้า ผู้ประกอบการดังกล่าว  
จะถูกด าเนินการตามกฎหมายแพ่งและรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวเป็น  
2 เท่าของความเสียหาย อนึ่ง กฎหมาย E-Commerce ฉบับใหม่ของจีนที่ตราขึ้นมาเมื่อ
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 และเริ่มมีผลวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ platform 
operator ต้องรับผิดชอบร่วมกับร้านค้า ในกรณีที่มีการจ าหน่ายสินค้าที่ละเมิดสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาด้วย และหาก platform operator ไม่ด าเนินการในกรณีที่พบว่ามี
การจ าหน่ายสินค้าท่ีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะมีค่าปรับที่สูงถึง 30 ล้านเหรียญ
สหรัฐ หรือประมาณ 930 ล้านบาท 

                                           
148 E-Commerce Law of the People’s Republic of China. ดาวนโ์หลดเอกสารได้ที่ 
https://www.izvoznookno.si/Dokumenti/E-
Commerce%20Law%20of%20the%20People%E2%80%99s%20Republic%20of%20China.pdf 
149 Article 17-21 E-Commerce Law of the People’s Republic of China. 
150 Article 41-42 E-Commerce Law of the People’s Republic of China. 
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 การปกป้องความปลอดภัยของธุรกรรม โดยเฉพาะการคุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้บริการ  
E-Commerce151 สาธารณรัฐประชาชนจีนยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล 
บทบัญญัติเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะกระจายอยู่ในกฎหมายต่างๆ รวมถึง
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางไซเบอร์และกฎหมาย E-Commerce ซึ่งห้ามมิให้ 
ผู้จ าหน่ายสินค้าเลือกที่จะน าเสนอสินค้าและเงื่อนไขในการซื้อสินค้าที่เฉพาะเจาะจง
ส าหรับลูกค้ารายใดรายหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากการประมวลข้อมูลรายละเอียดพฤติกรรมใน
การจับจ่ายใช้สอยของลูกค้านั้นๆ (big data) เพ่ือป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้าในการเอาเปรียบในการเสนอขายสินค้า ทั้งนี้  ในการน าเสนอสินค้านั้น 
ผู้ประกอบการจะต้องน าเสนอข้อเสนอที่ให้แก่ลูกค้ารายอ่ืนๆ ด้วย ตามหลักของการไม่
เลือกปฏิบัติ 

 การช าระภาษีรายได้ กฎหมายก าหนดให้ผู้ประกอบการ E-Commerce ทุกรายต้องออก
ใบก ากับภาษีในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ซื้อและ platform operator 
ต้องรายงานเลขรหัสของผู้จ าหน่ายสินค้าและข้อมูลรายได้แก่สรรพากร 

 การคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมาย E-Commerce ฉบับใหม่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ก าหนดให้ (1) platform operator เช่น อาลีบาบาต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้จ าหน่ายสินค้า
ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิต่อผู้บริโภค เช่น การไม่เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ
เงื่อนไขในการจ าหน่ายสินค้าที่พิเศษ เช่น การไม่รับคืนสินค้า เป็นต้น (2) ห้ามการจ้าง
ประเมินสินค้าหรือบริการซึ่งเป็นการหลอกลวงผู้บริโภค  ห้ามการลบข้อความที่แสดง
ความเห็นของผู้บริโภค และห้ามการจ าหน่ายสินค้าปลอมเพียงเพ่ือสร้างภาพพจน์ให้แก่
สินค้าหรือบริการ (3) ห้ามการขายพ่วงสินค้าแบบอัตโนมัติโดยผู้ซื้อไม่ได้ตอบยินยอม 
(opt-in) เช่น การจ าหน่ายประกันภัยพร้อมกับตั๋วเครื่องบินโดยอัตโนมัติ หากผู้บริโภคราย
ใดที่ไม่ได้สังเกต ก็จะไม่สามารถเลือกปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว ท าให้ต้องซื้อสินค้าพ่วงโดย
ไม่รู้ตัว 

 การป้องกันมิให้ platform operator เอาเปรียบผู้จ าหน่ายสินค้าโดยการก าหนดเงื่อนไข
หรือข้อจ ากัดในการจ าหน่ายสินค้าบน platform การเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่เป็นธรรม 
และ platform operators ต้องเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี  

 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ E-Commerce152 กฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้มีการส่งเสริม
การประกอบธุรกิจ E-Commerce ตั้งแต่การส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ปรับปรุง
ระบบเครือข่ายโลจิสติกส์ รวมถึงการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจ E-Commerce 

                                           
151 Article 69 E-Commerce Law of the People’s Republic of China. 
152 Chapter V E-Commerce Promotion 
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และยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงการท าธุรกิจ E-Commerce แบบข้าม
พรมแดน (Across Border) 

ทั้งนี้ ข้อก าหนดในกฎหมายฉบับใหม่นี้ มีเนื้อหาในการก ากับดูแลค่อนข้างครอบคลุมในทุกมิติ
ของการประกอบธุรกิจ E-Commerce แต่ทว่าความท้าทายของการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว คือ  
การติดตามตรวจสอบให้ผู้ประกอบการทุกรายต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งอาจต้องมีการ
ติดตามในระยะยาวต่อไป เนื่องจากกฎหมายนี้เพิ่งมีการประกาศบังคับใช้เมื่อต้นปีที่ผ่านมา 

นอกจากกฎหมายที่ใช้ในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ E-Commerce แล้ว ในจีน 
ผู้ประกอบการ E-Commerce หลายรายได้พัฒนาระบบความปลอดภัยของการจ่ายเงินช าระสินค้าเพ่ือ
สร้างความน่าเชื่อให้กับลูกค้า โดยมีการน าระบบการจ่ายเงินแบบ Escrow Account มาใช้ ทั้งนี้ระบบ 
Escrow Account เป็นระบบการจ่ายเงินผ่านตัวกลางทางการเงิน จากเดิมท่ีการซื้อขายสินค้าออนไลน์
ลูกค้าจะต้องโอนเงินตรงไปยังผู้ขายก่อนเพ่ือยืนยันการซื้อสินค้า และรอรับสินค้าปลายทาง แต่ทว่า
ลูกค้าจะต้องยอมรับความเสี่ยงต่อการ “ถูกเบี้ยว” หากคนขายไม่ส่งสินค้าให้ตามค าสั่งซื้อ ขณะที่การ
น าระบบ Escrow Account มาใช้ ลูกค้าจะโอนเงินเข้าไปให้ตัวกลางทางการเงินหรือบุคคลที่สามแทน 
เช่น ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน เป็นต้น เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าจะต้องท าการยืนยันการรับสินค้าก่อน 
เพ่ืออนุมัติให้ธนาคารหรือสถาบันทางการเงินด าเนินการโอนเงินไปยังบัญชีของผู้ขาย แต่ในกรณีที่ลูกค้า
ไม่ได้รับสินค้าตามค าสั่งซื้อ ลูกค้าจะสามารถขอเงินคืนผ่านตัวกลางทางการเงินได้ โดยที่ผู้ขายเองก็จะ
ไม่ได้รับเงินเช่นกัน 

ยกตัวอย่างเช่น Alibaba.com เปิดตัว Alipay เพ่ือเป็นตัวกลางทางการเงินในระบบการซื้อ
ขายออนไลน์ โดยรับประกันความปลอดภัยทางการเงินให้กับลูกค้า (ตามรูปที่ 4.4) หากลูกค้าไม่ได้รับ
สินค้าก็สามารถเรียกขอเงินคืนได้ ซึ่ง Alibaba.com ได้ร่วมมือกับธนาคารรายใหญ่จ านวน 4 แห่งใน
ส า ธ า รณรั ฐ ป ร ะช าชนจี น  ไ ด้ แ ก่  1) China Merchants Bank 2) China Construction Bank  
3) Agricultural Bank of China และ 4) the Industrial and Commercial Bank of China ในการ
น าระบบ Escrow Account มาใช้ในการท าธุรกรรมทางการเงินดังกล่าว 
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รูปที่ 4.4 ขั้นตอนการช าระเงินของ Alibaba.com 

 
ที่มา : Ming Cheung. The E-Commerce Revolution: Ensuring Trust and Consumer Right in China. ดาวนโ์หลดเอกสารได้ที่ 
http://ocw.knu.edu.tw/sysdata/doc/9/946e6b3a4c81cb8a/pdf.pdf. 

 

(2) การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ E-Commerce  

ธุรกิจ E-Commerce ถือเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจีนจึง
เร่งสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานรวมถึงปัจจัยแวดล้อมให้มีความพร้อมเพ่ือสนับสนุนให้ธุรกิจ E-Comcerce 
สามารถเติบโตได้ และอีกนโยบายหนึ่งในการสร้างการเติบโตของธุ รกิจ E-Commerce ได้แก่ การ
จัดท าโครงการ E-Commerce Park ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้ประกอบการ E-Commerce เข้ามาขายของใน Park ได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกับธุรกิจในกลุ่มเดียวกัน 
และเพ่ิมศักยภาพในการประกอบธุรกิจร่วมกัน แต่มีเงื่อนไขคือ ผู้ประกอบการทุกรายจะต้อง 
จดทะเบียนเข้าระบบให้ถูกกฎหมาย และถ้าผู้ประกอบการรายใดที่เข้า Park จะมี Incentive เป็นเงิน
สนับสนุนจากภาครัฐให้ทุกราย โดยเงินสนับสนุนที่ได้รับจะเท่ากับยอดขาย เช่น หากในหนึ่งปีที่เข้า 
Park สามารถขายของได้เงิน 1 ล้าน ก็จะได้รับเงินคืนจากภาครัฐเป็นเงิน 1 ล้าน ซึ่งเป็นการสร้างแรง
กระตุ้นให้ผู้ประกอบการท ายอดขายให้ได้มากท่ีสุด แต่รัฐช่วยสนับสนุนเงินให้เพียงปีแรกปีเดียวเท่านั้น  

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2561 มีจ านวน Park มากกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ และมีจ านวนผู้ประกอบ
ธุรกิจเฉลี่ยต่อ Park มากถึง 500 บริษัท และสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของประเทศจีนได้มากกว่า 
868.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

  

http://ocw.knu.edu.tw/sysdata/doc/9/946e6b3a4c81cb8a/pdf.pdf
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(3) การก ากับดูแลเกี่ยวกับการให้บริการระบบช าระเงิน 

อนึ่ง ผู้ประกอบการ E-Commerce ที่ต้องการมีระบบการช าระเงินเพ่ือให้บริการลูกค้าเป็น
ของตนเอง โดยไม่ได้มีการใช้ระบบการช าระเงินของบริษัทอ่ืนๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
“Measures for the Administration of Payment Services of Non-Financial Institutions” 
(PBOC Order [2010] No. 2) ซึ่งกฎหมายดังกล่าวก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการช าระเงิน
ดังต่อไปนี้จะต้องขอใบอนุญาตเพ่ือประกอบธุรกิจบริการการช าระเงิน153 

1) การให้บริการช าระเงินออนไลน์ (Online payment)  
2) การจ าหน่ายบัตรช าระเงินล่วงหน้าและการรับช าระเงินด้วยบัตรช าระเงินล่วงหน้า 

(Issuance and acceptance of prepaid card) 
3) การรับช าระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิตของธนาคาร (Bank card acceptance) 
4) การช าระเงินอ่ืนๆ ตามท่ีธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก าหนด (Other payment 

services as specified by the People's Bank of China) 

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก าหนดประเภทใบอนุญาตการให้บริการการช าระ
เงินออกเป็น 2 ประเภท กล่าวคือ ถ้าเป็นใบอนุญาตเพื่อให้บริการการช าระเงินในระดับประเทศ จะต้อง
เป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนขั้นต่ า 100 ล้านหยวน (500 ล้านบาท) จึงจะสามารถขออนุญาตเพ่ือ
ให้บริการระบบการช าระเงินกับธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ แต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการที่
ให้บริการการช าระเงินในระดับท้องถิ่นหรือระดับจังหวัด จะต้องเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนขั้นต่ า 30 
ล้านหยวน (150 ล้านบาท) จึงจะสามารถขออนุญาตเพ่ือให้บริการระบบช าระเงินได้แต่มีข้อจ ากัดใน
พ้ืนที่เขตการให้บริการ154 

4.3.2 สาธารณรัฐเกาหลี 

ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ตลาด E-Commerce ใหญ่เป็นอันดับที่สามในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกรองจากจีนและญี่ปุ่น และเกาหลีใต้มีปริมาณการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์มากสุดเป็นอันดับที่ 
7 ของโลก155 นอกจากนี้ ประเทศเกาหลีใต้ยังเป็นประเทศที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีอัตราความเร็ว
เฉลี่ยสูงสุดในโลก กล่าวคือ ความเร็วสูงถึง 24.6 เมกะบิตต่อนาที (Mbps) ท าให้มีจ านวนผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตมากถึง 42 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนจ านวนคนใช้อินเทอร์เน็ตมากถึงร้อยละ 85 ของ
จ านวนประชากรทั้งประเทศ  

                                           
153 Article 2 Administrative Measures for the Payment Services of Non-financial Institutions. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
http://hk.lexiscn.com/law/administrative-measures-for-the-payment-services-of-non-financial-institutions.html 
154 Article 9 Administrative Measures for the Payment Services of Non-financial Institutions. ดาวนโ์หลดเอกสารได้ที่ 
http://hk.lexiscn.com/law/administrative-measures-for-the-payment-services-of-non-financial-institutions.html 
155 Austrade, Australian Government. (20117). E-Comeerce in Korea: A Guide for Australial Business.  
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ทั้งนี้ จากอัตราความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ตดังกล่าวเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้
ธุรกิจ E-Commerce ในประเทศเกาหลีใต้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในปี พ.ศ. 2559 มูลค่าการซื้อ
ขายออนไลน์มากถึง 58.5 พันล้านบาท มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 21.7 จากปี พ.ศ. 2558  

อนึ่ง การเติบโตของธุรกิจ E-Commerce ของประเทศเกาหลีใต้ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า 
ผู้บริโภคมีความมั่นใจต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ นั่นหมายความว่าระบบการก ากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจ รวมทั้งระบบการช าระเงินค่าสินค้าเป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก  

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (The Act 
on Consumer Protection in Electronic Commerce : E-Commerce Act) ถือเป็นกฎหมายหลัก
ที่ใช้ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ E-Commerce ในเกาหลีใต้ ซึ่งรวมถึงการขายสินค้าด้วยวิธีการ 
ทางไปรษณีย์ โดยจุดประสงค์ของกฎหมายฉบับดังกล่าวเพ่ือให้ความคุ้มครองและปกป้องผลประโยชน์
ให้กับผู้บริโภค รวมทั้งเพ่ิมความเชื่อมั่นของตลาดการค้า E-Commerce และมุ่งเน้นการก ากับดูแล
เกี่ยวกับความเป็นธรรมในสินค้าและบริการผ่านธุรกรรม E-Commerce  

อนึ่ง ภายใต้บทบัญญัติกฎหมาย E-Commerce ก าหนดให้ผู้ประกอบการทุกรายจะต้องท า
การออกใบอนุญาตก่อนที่จะประกอบธุรกิจ โดยผู้ประกอบการ E-Commerce จะต้องท าการจดแจ้ง
ออนไลน์เพ่ือขออนุญาตการประกอบธุรกิจ E-Commerce หรือต้องรายงานออนไลน์ต่อรัฐบาลท้องถิ่น 
หรือรายงานต่อคณะกรรมการก ากับดูแลการแข่งขันทางการค้า (the Korea Fair Trade Commission 
: KFTC)156 นอกจากนี้แล้ว กฎหมาย E-Commerce ยังมีข้อก าหนดเกี่ยวกับ 

1) ความปลอดภัยของระบบการช าระเงิน โดยที่ 

 กรณผีู้ประกอบการที่รับช าระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร บัตรเดบิต บัตรเครดิต 
หรือการเรียกเก็บเงินผ่านมือถือ ผู้ประกอบการจะต้องท าสัญญากับบุคคลที่สามซึ่ง
เป็นผู้ให้บริการเกตเวย์ในการช าระเงิน (Payment gateway) ซึ่งลูกค้าจะท าการ
ช าระเงินค่าสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าว เพ่ือเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า
มิใช่เป็นการช าระตรงต่อผู้ขาย ซึ่งอาจมีการ “เบี้ยว” ในการส่งสินค้าได ้

 กรณีท่ีผู้ประกอบการรับช าระเงินล่วงหน้า ผู้ประกอบการจะต้องท าสัญญากับบุคคลที่
สามซึ่งเป็นตัวกลางทางการเงิน (Escrow Service) หรือบริษัทที่รับประกันความ
เสียหาย หรือบริษัทที่รับชดเชยความเสียหายของผู้บริโภค หากมีการสั่งซื้อสินค้าจาก
ลูกค้าและมีการโอนเงินล่วงหน้า จะเป็นการโอนเงินไปยังบัญชีของบุคคลที่สามก่อน 
และเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าและมีการยืนยันไปยังบุคคลที่สามแล้ว คนขายจึงจะได้รับ
เงินในภายหลัง ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นระบบด้านความปลอดภัยในการช าระเงิน
เช่นเดียวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 

                                           
156 Dong Shik Choi et al. (2015). Digital busineaa in South Korea: Overview. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://gg.gg/dqbvz 
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2) ข้อก าหนดและเงื่อนไขการคืนเงิน รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวจะต้องระบุเป็นภาษา
ท้องถิ่นหรือภาษาเกาหลีเพ่ือให้ลูกค้าเข้าใจง่าย และต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้  
และการเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์อ่ืนใด จะต้องได้รับความยินยอม
จากผู้ใช้บริการก่อน 

3) ข้อก าหนดในการติดต่อลูกค้าทุกรายผ่านหน้าเว็บไซต์การขายสินค้า ซึ่งพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการส่งเสริมการใช้ข้อมูลและเครือข่ายโทรคมนาคมและการปกป้องข้อมูล (The Act 
on the Promotion of Information and Telecommunications Network Use and 
Information Protection : Network Act) แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย  E-Commeerce ก า ห น ด ใ ห้
ผู้ขายหรือผู้จ าหน่ายสินค้าและบริการต้องเปิดเผยข้อมูลบนหน้าเว็บไชต์เริ่มต้น (default 
page) ดังต่อไปนี้ 

 ชื่อทางการค้า และชื่อของตัวแทนจ าหน่าย 

 ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และท่ีอยู่อีเมล (e-mail) 

 ข้อก าหนดและเง่ือนไข 

 นโยบายความเป็นส่วนตัว 

 หมายเลขทะเบียนภาษี 

 หมายเลขทะเบียนผู้ประกอบการ E-Commerce  

 ชื่อทางการค้าของผู้ให้บริการโฮสต์ (hosting service provider) 
4) การก าหนดสินค้าที่ซื้อขายได้ผ่าน E-Commerce เพ่ือควบคุมเกี่ยวกับการโฆษณาและ 

สินค้าบางประเภทที่จ าเป็นต้องมีการควบคุมเก่ียวกับการขายเป็นพิเศษ ดังนี้ 

 สินค้าที่ห้ามให้มีการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ บุหรี่และยาสูบ ยาเสพติด 
ยา ปืนปลอม แว่นตาแบบ Dioptic คอนแทคเลนส์ แว่นตากันแดด สินค้า
อิเล็กทรอนิกส์หรือสินค้าอุตสาหกรรมที่ไม่มีใบรับรองความปลอดภัย สื่อลามก
อนาจาร สินค้าท่ีมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

 สินค้าที่จ าเป็นต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานก ากับดูแลก่อนที่จะให้ขาย
ออนไลน์ เช่น อาวุธปืนดาบหรือวัตถุระเบิด สารเคมี อาหารเพื่อสุขภาพ อุปกรณ์
ทางการแพทย์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องส าอาง และบริการทางการเงิน เช่น 
ประกันชีวิต การลงทุนทางการเงิน บริการสินเชื่อ เป็นต้น 

นอกจากกฎหมาย E-Commerce นี้แล้ว เกาหลีใต้ยังมีการบังคับใช้กฎหมายอ่ืนๆ ร่วมด้วย
เพ่ือเป็นการคุ้มครองและปกป้องผลประโยชน์ให้กับผู้บริโภคในการท าธุรกรรมผ่านการซื้อขายสินค้า
และบริการออนไลน์ ซึ่งกฎหมายที่เก่ียวข้องได้แก่ 
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1) กฎหมายว่าด้วยการโฆษณาและการติดฉลากสินค้าที่เป็นธรรม (The Fair Labelling 
and Advertising Act : Labelling Act) ซึ่งควบคุมเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าและ
บริการที่เกินจริงเพ่ือหลอกลวงให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ 

2) กฎหมายว่าด้วยสัญญามาตรฐาน (The Regulation of Standardised Contracts Act 
: RSCA) ซึ่งควบคุมข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

3) กฎหมายว่ าด้ วยการคุ้ มครองผู้ บ ริ โ ภคโดย เฉพาะ  ( The Framework Act on 
Consumers) ซึ่งก าหนดเกี่ยวกับการแก้ไขข้อพิพาทของผู้บริโภคและการเรียกคืนสินค้า
และบริการ 

4) กฎหมายว่าด้วยการผูกขาดและการค้าที่เป็นธรรม (The Monopoly Regulation and 
Fair Trade Law : Fair Trade Law) ใช้เพ่ือควบคุมให้เกิดการค้าที่เป็นธรรมซึ่งอาจ
น าไปใช้ในการก ากับดูแลระหว่างซัพพลายเออร์และคนจัดจ าหน่าย 

5) พระราชบัญญัติธุรกรรมทางการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (The Electronic Financial 
Transaction Act) ซึ่งควบคุมการมีส่วนร่วมของผู้ให้บริการเกตเวย์การช าระเงินและต้อง
ล งทะ เบี ยนกั บคณะกรรมการบริ ก า รด้ านการ เ งิ น  ( the Financial Services 
Commission)  

ทั้งนี้ผู้ประกอบธุรกิจ E-Commerce หากต้องการมีระบบการช าระเงินบริการให้กับลูกค้าเป็น
ของตนเอง จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธุรกรรมทางการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (The Electronic 
Financial Transaction Act) กล่าวคือ กฎหมายดังกล่าวก าหนดให้บริษัทที่ให้บริการทางการเงิน
ดังต่อไปนี้ 

1) บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic funds transfer services) 
2) การช าระเงินด้วยบัตรเดบิตแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( Issuance and management of 

electronic debit payment) 
3) การช าระเงินล่ วงหน้าทางอิ เล็กทรอนิกส์  ( Issuance and management of 

electronic prepayment) 
4) บริการตัวแทนการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic payment settlement 

agency services) 
5) บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ อ่ืน ๆ ตามประกาศของรัฐมนตรี  ( Other 

electronic financial services determined by Presidential Decree) 
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ต้องมีการลงทะเบียนกับคณะกรรมการบริการด้านการเงิน ( the Financial Services 
Commission) ซึ่งบริษัทที่ให้บริการการช าระเงินตามที่ก าหนดข้างต้นจะต้องเป็นบริษัทที่มีทุนจด
ทะเบียนขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 2 พันล้านวอน157 

4.3.3 สหราชอาณาจักร 

การซื้อขายสินค้าออนไลน์เป็นธุรกรรมที่ได้รับความนิยมในสหราชอาณาจักรมากกว่าประเทศ
อ่ืนๆ ในสหภาพยุโรป ทั้งนี้ ปี พ.ศ. 2561 มูลค่าการใช้จ่ายผ่านธุรกิจ e-commrce ของประเทศ 
สหราชอาณาจักรสูงถึง 233 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเติบโตจากปี พ.ศ. 2560 มากถึงร้อยละ 
18.2158 

ทั้งนี้การประกอบธุรกิจ E-Commerce ในสหราชอาณาจักรจะต้องปฏิบัติตามทั้งกฎระเบียบ
ในประเทศสหราชอาณาจักร และกฎหมายของสหภาพยุโรป (EU Directive) ดังนี้ 

1) กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ The Electronic Commerce (EC Directive) 
Regulations 2002  

The Electronic Commerce ก าหนดนิยามของธุรกิจ E-Commerce หมายถึง การขาย
สินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และข้อความผ่านทางอีเมล ซึ่งไม่ครอบคลุมการตลาดทางตรง
ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร ทั้งนี้ผู้ประกอบธุรกิจ E-Commerce ที่มีเว็บไซต์จะต้องปฏิบัติตามได้แก่ 

 ต้องมีข้อก าหนดและเง่ือนไขของเว็บไซต์ (website terms and conditions) 

 ต้องแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน ซึ่งราคาดังกล่าวจะต้องรวมภาษี และต้องแสดง
ข้อมูลการจัดส่งทุกครั้ง หากข้อมูลดังกล่าวที่ไม่ชัดเจนหรือหลอกลวงผู้บริโภค  
ผู้ประกอบธุรกิจจะถูกลงโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 เว็บไซต์จะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อบริษัท หมายเลขการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ที่อยู่บริษัทที่ลงทะเบียน หมายเลขทะเบียนของบริษัท และ
ข้อมูลติดต่อบริษัทที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายจัดตั้งบริษัท The Companies Act 
2006 

 หากมีการจัดโปรโมชั่น หรือนโยบายการส่งเสริมการตลาด จะต้องระบุให้ชัดเจนว่า
สินค้าดังกล่าวอยู่ในข้อเสนอของนโยบายการส่งเสริมการขาย 

 แสดงอีเมลการติดต่อให้ชัดเจน และต้องมีชี้แจงอีเมลทั้งของลูกค้า และบริษัทในการ
ติดต่อให้ชัดเจนทุกครั้ง 

                                           
157Article 28 ELECTRONIC FINANCIAL TRANSACTIONS ACT สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
https://www.fsc.go.kr/downManager?bbsid=BBS0085&no=106341 
158 ดัดแปลงจาก https://www.export.gov/article?id=United-Kingdom-eCommerce 
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 หากมีการส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ จะต้องระบุว่าเป็นอีเมลที่ลูกค้าไม่ได้ร้องขอ 
2) กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล (Data Protection Act 1998) 

Data Protection Act 1998 เป็นกฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครองข้อมูลของลูกค้าหรือผู้บริโภค 
โดยที่ผู้ประกอบธุรกิจ E-Commerce ทุกรายจะต้องลงทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสาร (Information Commissioner’s Office: ICO) รวมทั้งต้องเซ็นต์ยินยอมที่จะปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว หากผู้ประกอบการไม่ลงทะเบียนและไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว จะถูกปรับตามข้อบังคับของกฎหมายและอาจโดนสั่งปิดกิจการได้ 

ทั้งนี้ภายใต้กฎหมายดังกล่าวก าหนดให้ผู้ประกอบการที่จะเก็บบันทึกและรวบรวมข้อมูลของ
ลูกค้า จะต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ของการน าข้อมูล
ไปใช้ รวมทั้งห้ามมีการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เผยแพร่ หรือให้สิทธิในข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
นอกอาณาเขตของสหภาพยุโรป 

3) Distance Selling Act 2000 

กฎหมายว่าด้วยการค้าขายทางไกล หรือ Distance Selling Act 2000 เป็นกฎหมายที่ใช้เพ่ือ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ก ากับดูแลการจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านออนไลน์โดยเฉพาะ ทั้งนี้กฎหมาย
ก าหนดให้บริษัทที่ท าธุรกิจ e-commece จะต้องมีระบบการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับระบบการช าระ
เงินที่ปลอดภัย  

ทั้งนี้ บริษัท E-Commerce ส่วนมาก เลือกที่จะใช้บริการระบบการช าระเงินของบุคคลที่สาม
มาใช้ในการรับช าระเงินกับลูกค้า เช่น Paypal หรือ Stripe เป็นต้น เพราะบริการช่องทางการช าระเงิน
ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กฎหมายก าหนดไว้ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการบางราย
อาจเลือกใช้ระบบการช าระเงินโดยตรง แต่ระบบการช าระเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยของ the Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS)  

นอกจากข้อบังคับเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในการช าระเงินของผู้บริโภคแล้ว กฎหมาย 
distance Selling Act 2000 ยังก าหนดให้ผู้ประกอบการ E-Commerce จะต้องปฏิบัติดังนี้   

 ต้องแสดงราคาสินค้าและบริการให้ถูกต้องและชัดเจน 

 ต้องระบุภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ในการขายสินค้าหรือบริการทุกครั้ง 

 การขายสินค้าจะต้องอนุญาตให้มีการส่งคืนได้ภายใน 14 วัน 

 ต้องยอมรับค าสั่งซื้อทุกรายการโดยไม่มีการปฏิเสธ ทั้งนี้จะต้องมีการยืนยันค าสั่งซื้อทุก
ครั้งซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องส่งอีเมลยืนยันค าสั่งซื้อ 

 ต้องระบุและชี้แจงเงื่อนไข รวมถึงข้อก าหนดและนโยบายการคืนสินค้าภายใน 14 วัน 
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นอกจากกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ E-Commerce ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว 
หากผู้ประกอบธุรกิจ E-Commerce ต้องการมีระบบการช าระเงินเป็นของตนเอง ทั้งนี้ผู้ประกอบการ
จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ก าหนดขึ้นของประเทศสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ธนาคารแห่งสหราช
อาณาจักรได้มีการก าหนดประเภทใบอนุญาตบริการการช าระเงินเป็น 2 ประเภท159 ได้แก่ ใบอนุญาต
การให้บริการช าระเงินส าหรับผู้ประกอบกิจการขนาดเล็ก และใบอนุญาตการให้บริการช าระเงินส าหรับ
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ โดยที่เงื่อนไขการขออนุญาตมีดังนี้ 

1. ใบขออนุญาตส าหรับผู้ประกอบกิจการขนาดเล็ก ผู้ประกอบการที่จะขอใบอนุญาตจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการที่มีทุนค้างช าระไม่เกิน 5 ล้านยูโร แต่ไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับทุนจด
ทะเบียนขั้นต่ าของบริษัท 

2. ใบขออนุญาตส าหรับผู้ประกอบกิจการขนาดใหญ่ จะต้องเป็นบริษัทที่มีทุนค้างช าระเกิน 
5 ล้านยูโร และต้องเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนอย่างน้อย 350,000 ยูโร จึงจะขอรับ
ใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินได้ 

อนึ่ง ระบบการช าระเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของ the 
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) ของสหภาพยุโรปด้วยเช่นกัน 

4.3.4 สิงคโปร์ 

ประเทศสิงคโปร์ได้มีการปรับสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เพ่ือรองรับยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการปรับกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ E-Commerce ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้
กฎระเบียบที่ผู้ประกอบ E-Commerce จะต้องปฏิบัติตามมีดังนี้ 

1. ใบอนุญาตส าหรับผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกออนไลน์  

เนื่องจาก เนื้อหาสื่อที่จะออกอากาศหรือเผยแพร่สู่สาธารณะ ถูกก ากับดูแลด้วยองค์กร
ก ร ะจ าย เ สี ย ง แห่ ง สิ ง ค โ ป ร์  (the Singapore Broadcasting Authority (SBA) ทั้ ง นี้ ภ า ย ใ ต้
พระราชบัญญัติการกระจายเสียง (the Singapore Broadcasting Authority Act) ก าหนดให้ผู้ที่
ประกอบธุรกิจใดก็ตามท่ีต้องมีการออกอากาศหรือเผยแพร่สาธารณะต้องได้รับใบอนุญาต ซึ่งผู้ประกอบ
ธุรกิจ E-Commerce ที่มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง ผู้ให้บริการสื่อทางอินเทอร์เน็ต (the Content 
Provided) ต้องมีใบอนุญาตในการประกอบกิจการด้วยเช่นกัน ขณะที่ธุรกิจใดที่อาจมีการเชื่อมโยงสื่อ
ถึงการเมือง ศาสนาหรือวัฒนธรรม จะต้องมีการลงทะเบียนกับองค์กรกระจายเสียงแห่งสิงคโปร์ด้วย 
นอกจากนี้แล้ว ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทุกประเภทรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจ E-Commerce จะต้องปฏิบัติ
ตามประมวลกฎหมายว่าด้วยอินเทอร์เน็ต (the Internet Code of Practice) 

                                           
159 ดัดแปลงจาก https://www.buckinghamcapitalconsulting.com/single-post/2017/09/27/How-to-become-an-
Electronic-Money-Institution-E-money 
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2. ประมวลกฎหมายว่าด้วยอินเทอร์เน็ต (the Internet Code of Practice)   

ประมวลกฎหมายว่าด้วยอินเทอร์เน็ต (the Internet Code of Practice) ห้ามไม่ให้มีการ
จัดท าเนื้อหาหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม โดยต้องค านึงถึงศีลธรรม ความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ความปลอดภัย สาธารณประโยชน์ 

3. ข้อบังคับอ่ืนๆ แยกตามกิจกรรมของธุรกิจ 

นอกจากกฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตเพ่ือประกอบธุรกิจ E-Commerce และข้อบังคับ
ตามประมวลกฎหมายว่าด้วยอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการก ากับดูแลเกี่ยวกับเนื้อหาในการเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ต หรือสื่อโฆษณาสินค้าหรือบริการ ยังมีข้อบังคับอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับซึ่งขึ้นอยู่กับ
ประเภทสินค้าหรือบริการที่จ าหน่ายออนไลน์ เช่น  

(1) ผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของพระราชบัญญัติการพนัน  (the 
Betting Act) และ กฎหมายว่าด้วยสถานที่ส าหรับการเล่นพนัน (Common Gaming 
Houses Act)  

(2) การให้บริการจัดหาบริการทางการเงินออนไลน์ ทั้งนี้การให้บริการและผลิตภัณฑ์ทางการ
เงินออนไลน์จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัท (Companies Act) และแนวทาง
การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

(3) การจ าหน่ายสินค้ามือสอง จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตัวแทนจ าหน่ายสินค้ามือ
สอง (the Second Hand Dealers Act) 

นอกจากนี้แล้ว ผู้ประกอบการ E-Commerce ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่า
จะเป็นกฎหมายที่ก ากับดูแลเกี่ยวกับการโฆษณา (the Singapore Code of Advertising Practice) 
พระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภค (the Consumer Protection Act) พระราชบัญญัติธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (the Electronic Transaction Act) ซึ่งกฎหมายเหล่านี้จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ใช้
สร้างความเชื่อม่ันของผู้บริโภคต่อธุรกิจ E-Commerce 

ขณะที่การให้บริการการช าระเงินของผู้ประกอบการ E-Commerce ที่ต้องการมีระบบช าระ
เงินเป็นของตนเอง โดยไม่ได้ใช้ช่องทางการช าระเงิน (payment gateway) ของธนาคาร หรือบริษัท
อ่ืนๆ ผู้ประกอบการจะต้องมีการขออนุญาตเพ่ือเปิดให้บริการกับธนาคารแห่งประเทศสิงคโปร์ ( the 
Monetary Authority of Singapore)   ทั้ งนี้ภายใต้กฎหมาย the Payment Service Act (PSA) 
ก าหนดให้ผู้ที่จะขออนุญาตประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินจะต้อง 

 เป็นบริษัท (จัดตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ หรือต่างประเทศ) 

 มีสถานที่ประกอบธุรกิจแบบถาวรในประเทศสิงคโปร์ หรือมีส านักงานจดทะเบียนใน
ประเทศสิงคโปร์ 
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 บริษัทจะต้องมีกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่เป็นคนสิงคโปร์ หรือเป็นผู้ที่มีถิ่น
พ านักอาศัยถาวรในประเทศสิงคโปร์ หรือผู้ที่อยู่ในประเภทบุคคลตามที่ประกาศการคลัง
ก าหนด (the Monetary Authority of Singapore : MAS) 

โดยสรุป จากการรวบรวมและวิเคราะห์กฎหมายที่ใช้ในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ E-
Commerce ของต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี พบว่า การ
ก ากับดูแลของทั้งสองประเทศค่อนข้างเข้มงวด สาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องจากจุดประสงค์ของการออก
กฎหมาย E-Commerce ของทั้งสองประเทศมีจุดประสงค์เ พ่ือสร้ างความน่าเชื่อให้กับตลาด  
E-Commerce และเป็นการคุ้มครองและปกป้องผลประโยชน์ให้กับผู้บริโภค 

4.4 การเปรียบเทียบกฎหมายในการประกอบธุรกิจ E-Commerce ระหว่างประเทศไทย
และกฎหมายต่างประเทศ  

อนึ่ง หากวิเคราะห์เปรียบเทียบการก ากับดูแลธุรกิจ E-Commerce ในด้านต่างๆ ระหว่าง
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ และไทย (รายละเอียดตาม
ตารางที่ 4.2) จะเห็นได้ว่า  

ประการแรก การจดทะเบียนเพ่ือเข้าสู่ตลาด E-Commerce พบว่า สาธารณรัฐประชาชนจีน
และสาธารณรัฐเกาหลีมีกฎหมายที่ใช้ในการก ากับดูแลธุรกิจ E-Commerce เป็นการเฉพาะ ภายใต้
กฎหมายดังกล่าวของจีนและเกาหลีใต้ ก าหนดให้ผู้ประกอบการทุกรายต้องจดทะเบียนกับหน่วยงาน
ก ากับดูแล  

ขณะที่สหราชอาณาจักรต้องปฏิบัติตามกรอบกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ The Electronic Commerce Regulation 2002 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทที่ประเทศ
สมาชิกของสหภาพยุโรปต้องปฏิบัติตาม รวมทั้งกฎหมายของสหราชอาณาจักรเองก็มีกฎหมาย 
Distance Selling Act 2000 เป็นกฎหมายที่ก ากับดูแลการขายสินค้าออนไลน์โดยเฉพาะเช่นกัน 
หากแต่ไม่ได้มีข้อก าหนดให้ผู้ประกอบการ E-Commerce ต้องจดทะเบียนก่อนเข้าสู่ตลาดแต่ประการ
ใด ก าหนดเพียงผู้ประกอบการต้องแสดงรายละเอียดของบริษัท ที่อยู่ที่สามารถติดต่ออย่างชัดเจนบน
หน้าเว็บไซต์  

ซึ่งแตกต่างจากประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทยที่ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจ E-Commerce ยั งคงใช้กฎหมายที่ เกี่ยวข้องมาใช้บั งคั บการประกอบธุรกิจ  
E-Commerce กล่าวคือ ผู้ประกอบการ E-Commerce ของสิงคโปร์จะต้องขอใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจกับส านักงานการกระจายเสียงแห่งชาติ ซึ่งท าหน้าที่ก ากับดูแลเพียงเนื้อหาที่จะออกอากาศ หรือ
เผยแพร่สู่สาธารณะเท่านั้น ขณะที่การจดทะเบียนของผู้ประกอบการ E-Commerce ของไทย จะต้อง
จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหากผู้ประกอบการรายใดที่มีรายได้มากกว่า 1.8 
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ล้านบาท จะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการแบบขายตรงกับ สคบ. รวมทั้งต้องมีการวางเงิน
หลักประกันเพ่ือชดเชยค่าเสียหายกรณีท่ีกระทบต่อผู้บริโภค 

ประการที่สอง การก ากับดูแลธุรกิจ E-Commerce ที่ครอบคลุมเกือบทุกมิติ  พบว่า 
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีข้อก าหนดในการก ากับดูแลธุรกิจ E-Commerce ครอบคลุมมากกว่าทุก
ประเทศที่ศึกษาไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การก าหนดมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการท าธุรกรรม การช าระภาษี การคุ้มครองผู้บริโภค การคุ้มครองมิให้ platform 
operator เอาเปรียบผู้บริโภค รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการ E-Commerce ขณะที่กฎหมาย 
 E-Commerce ของประเทศเกาหลีใต้ไม่ได้ครอบคลุมทุกมิติเช่นสาธารณรัฐประชาชนจีน มีข้อก าหนด
ครอบคลุมเพียง 3 ประเด็น ได้แก่ การข้ึนทะเบียนของผู้ประกอบการ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
และการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการท าธุรกรรม ขณะที่การก ากับดูแลเรื่องภาษี การ
คุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงการคุ้มครองมิให้ platform operator เอาเปรียบผู้บริโภคมีการบังคับใช้จาก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายว่าด้วยการค้าที่เป็นธรรม กฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษี เป็นต้น 
แต่ขณะที่การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ E-Commerce ในสหราชอาณาจักร ประเทศสิงคโปร์ และ
ประเทศไทยเป็นการก ากับดูแลแบบทางอ้อมผ่านกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องแทนทั้งหมด  

ประการที่สาม การส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้มแข็งและมีศักยภาพในการเติบโตไปแข่งขันใน
ต่างประเทศ พบว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ความส าคัญในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
โดยเฉพาะธุรกิจ E-Commerce แบบข้ามชายแดน หรือ Across Border ซึ่งก าหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งใน
บทบัญญัติของกฎหมายให้รัฐบาลต้องสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานให้พร้อมต่อการประกอบธุรกิจ E-
Commerce ขณะที่ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศสหราชอาณาจักร และสิงคโปร์แม้ว่าในกฎหมายจะไม่มี
การก าหนดไว้ ทว่าสภาพแวดล้อมทั้งกฎระเบียบ การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  ระบบการก ากับดูแลที่ดี 
เป็นปัจจัยส าคัญที่สร้างความเชื่อมั่นต่อระบบความปลอดภัยในการท าธุรกรรม และเป็นปัจจัยส่งเสริม
ในการประกอบธุรกิจในประเทศเกาหลีใต้เช่นกัน  

ขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเป็นการเฉพาะเพ่ือส่งเสริมและก ากับดูแลธุรกิจ  
E-Commerce แม้ว่าจะมีนโยบายในการส่งเสริม “Thailand 4.0” แต่โครงสร้างพ้ืนฐานที่จะส่งเสริม
ในการประกอบธุรกิจยังไม่พร้อมมากนัก กอปรกับการก ากับดูแลไม่เข้มงวดพอที่จะสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับการท าธุรกรรมผ่าน E-Commerce ได้ แม้จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับก็ตาม แต่ยังไม่ได้
รับความน่าเชื่อเท่าที่ควรโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับการช าระเงิน ส่วนมากแล้วการซื้อขายสินค้าและ
บริการออนไลน์มักเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่น่าเชื่อถือเท่านั้น เช่น Lazada Shopee เป็นต้น 
หากแต่ผู้ประกอบการที่เป็น SME อาจยังไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค  
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ตารางท่ี 4.2 เปรียบเทียบการก ากับดูแลธุรกิจ E-Commerce ของสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ และไทย 

การก ากับดูแล สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ ไทย 
การจดทะเบียนเข้าสู่
ตลาด E-Commerce 

E-Commerce Law of the 
People’s Republic of China 
ก าหนดให้ผู้ประกอบการทุกราย
จะต้องจดทะเบียน 

The Act on Consumer 
Protection in Electronic 
Commerce ก าหนดให้
ผู้ประกอบการ E-Commerce 
จะต้องท าการจดแจ้งออนไลน์
เพื่อขออนุญาตการประกอบ
ธุรกิจ E-Commerce หรือต้อง
รายงานออนไลนต์่อรัฐบาล
ท้องถิ่น หรือรายงานต่อ
คณะกรรมการก ากับดูแลการ
แข่งขันทางการค้า (the Korea 
Fair Trade Commission) 

ไม่จ าเป็นต้องจดทะเบียน
ก่อนประกอบธุรกิจ  
E-Commerce มีเพียง 
การจดทะเบียนตาม
กฎหมายจดัตั้งบริษัท 
หากแต่ผู้ประกอบการ
จะต้องแสดงรายละเอียด
ของบริษัทอย่างชัดเจนบน
หน้าเว็บไซต ์

ต้องขอใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ E-
Commerce กับ
ส านักงานกระจายเสียง
แห่งชาติ (the 
Singapore 
Broadcasting 
Authority) เนื่องจากมี
เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับสื่อท่ี
จะออกอากาศ หรือ
เผยแพรสู่่สาธารณะ 

1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชย
กิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
(ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 
ก าหนดให้ผู้ประกอบ
พาณิชยกิจ ไม่ว่าจะเป็น
บุคคลธรรมดา ห้าง
หุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด บริษัทจ ากัด ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ หรือบริษัท
มหาชนจ ากัด ตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ ากัด ทุกท้องที่ท่ัว
ราชอาณาจักรต้องจด
ทะเบียนพาณิชย ์

2. พระราชบัญญัติขายตรง
และตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2560 ก าหนดให้
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การก ากับดูแล สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ ไทย 
ผู้ประกอบการ  
E-Commerce ที่มีรายได้
เกิน 1.8 ล้านบาท และ
ไม่ได้จดทะเบียนเป็น SME 
กับ สสว. ต้อง 
จดทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบการขายตรงกับ 
สคบ. และต้องมีการ
วางเงินเป็นหลักประกัน 
กรณีชดเชยคา่เสยีหาย
ให้กับผู้บริโภค 

การขออนุญาตเพื่อ
ให้บริการการช าระเงิน 
กรณีต้องการมีระบบ
ช าระเงินเป็นของ
ตนเอง 

ต้องขออนุญาตเพื่อให้บริการ
ช าระเงินกับธนาคารแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ใบอนุญาต ได้แก ่
1. ผู้ให้บริการระดับประเทศ 

ต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ า 
100 ล้านหยวน 

ต้องลงทะเบียนกับ
คณะกรรมการบริการด้าน
การเงิน (the Financial 
Services Commision) โดย
ต้องเป็นบริษัทท่ีมีทุนจดทะเบียน
ไม่ต่ ากว่า 2 พันล้านวอน 

ขออนุญาตเพื่อให้บริการ
ระบบช าระเงิน โดยแบ่ง
ใบอนุญาตออกเป็น 2 
ประเภท 
1. ใบอนุญาตส าหรับ

ผู้ประกอบการขนาด
เล็ก ต้องเป็นบริษัทท่ีมี
ทุนค้างช าระไมเ่กิน 5 
ล้านยูโร 

ขออนุญาตกับธนาคาร
แห่งประเทศสิงคโปร์ (the 
Monetary Authority of 
Singapore) โดยต้องเป็น
บริษัทท่ีจัดตั้งในสิงคโปร์ 
หรือจัดตั้งในต่างประเทศ
ก็ได้ แต่ต้องมสี านักงานใน
ประเทศสิงคโปร์ และต้อง
มีกรรมการบริหารที่เป็น
คนสิงคโปร์ หรือมีถิ่นฐาน

ต้องขออนุญาตเพื่อให้บริการ
การช าระเงินกับธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยจะต้องเป็น
บริษัทท่ีมีทุนจดทะเบยีนซึ่ง
ช าระแล้ว ในแตล่ะประเภท
ธุรกิจดังนี ้
1. การให้บริการเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต่ ากว่า 
100 ล้านบาท 
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การก ากับดูแล สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ ไทย 
2. ผู้ให้บริการระดับท้องถิ่น/

จังหวัด ต้องมีทุนจด
ทะเบียน 30 ล้านหยวน 

 

2. ใบอนุญาตส าหรับ
ผู้ประกอบการขนาด
ใหญ่ ต้องเป็นบริษัทท่ีมี
ทุนจดทะเบียนค้าง
ช าระมากกว่า 5 ล้าน 
ยูโร และต้องมีทุนจด
ทะเบียนอย่างน้อย 
350,000 ยูโร 

ถาวรในสิงคโปร์อยา่งน้อย 
1 คน 

2. การให้บริการช าระเงิน
ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก ่
(ก) การให้บริการแก่ผู้รบั

บัตร (Acquiring) ไม่
ต่ ากว่า 50 ล้านบาท 

(ข) การให้บริการ
สนับสนุนแกผู่้รับบตัร 
(Payment 
Facilitating) ไม่ต่ า
กว่า 10 ล้านบาท 

(ค) การให้บริการรับ
ช าระเงินแทน ไม ่
ต่ ากว่า 10 ล้านบาท 

3. การให้บริการโอนเงินด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ต่ ากว่า 10 ล้านบาท 

การคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

หากพบว่ามีการละเมิด สามารถ
แจ้งให้ platform ลบหรือยกเลิก
สินค้าดังกลา่วออกจากเว็บไซต์

ห้ามจ าหน่ายสินค้าท่ีมีการ
ละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญา 

อยู่ภายใต้กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

อยู่ภายใต้กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้อง
ปราม 
การละเมิดทรัพย์สินทางปญัญา 
เช่น พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 
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การก ากับดูแล สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ ไทย 
ได้ทันที และด าเนินงานตาม
กฎหมาย 

พ.ร.บ. สิทธิบัตร  
พ.ศ. 2522 เป็นต้น 

การก าหนดมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการ
ท าธุรกรรม 

 มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการ
คุ้มครองข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการ  

 มีการน าระบบ Escrow 
Account มาใช้ในการช าระ
เงิน (เป็นแบบสมัครใจ) 

 มีข้อก าหนดให้
ผู้ประกอบการต้องขึ้น
ทะเบียนกับบุคคลที่สามที่
เป็นผู้ให้บริการเกตเวย์ใน
การช าระเงิน (Payment 
gateway) และบริษัท 
Escrow service เพื่อ
รับประกันความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น 

 มีการก าหนดเกี่ยวกับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว 
การเก็บข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการจะต้องไดร้ับ
อนุญาตจากผู้ใช้บริการก่อน 

อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองข้อมูล โดย
ผู้ประกอบการต้อง
ลงทะเบียนกบัส านักงาน
คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสาร รวมทั้งต้องเซ็นต์
ยินยอมที่จะปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด หากไม่
ลงทะเบียนและปฏิบตัิตาม 
จะต้องถูกปรับ และสั่งปิด
กิจการ 

  พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2560  
มาตรา 5-8 ข้อบังคับ
เกี่ยวกับการเข้าถึงระบบ
หรือข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่
ชอบ 

 พ.ร.บ. ระบบการช าระเงิน 
พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ผู้
ให้บริการระบบการช าระ
เงินต้องขึ้นทะเบียนและอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของ 
ธปท. 

การรายงานทางภาษ ี กฎหมายก าหนดให้
ผู้ประกอบการ E-Commerce 
ทุกรายต้องออกใบก ากับภาษีใน
รูปแบบกระดาษหรือ
อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ซื้อและ 

อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการ
ช าระภาษี (Income Tax Act) 

อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วย
การช าระภาษี  

อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วย
การช าระภาษ ี

กฎหมาย E Payment 
ก าหนดให้สถาบันการเงินต้อง
รายงานธุรกรรมทางการเงินต่อ
สรรพากร 
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การก ากับดูแล สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ ไทย 
platform operator ต้อง
รายงานเลขรหสัของผู้จ าหน่าย
สินค้าและข้อมูลรายได้แก่
สรรพากร 

การคุ้มครองผู้บรโิภค กฎหมาย E-Commerce 
ก าหนดให้ (1) platform 
operator เช่น อาลีบาบาต้อง
รับผิดชอบร่วมกับผู้จ าหน่าย
สินค้าในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิ
ต่อผู้บรโิภค 

อยู่ใต้กฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะ 
(The Framework Act on 
Consumers) ซึ่งก าหนด
เกี่ยวกับการแกไ้ขข้อพิพาทของ
ผู้บริโภคและการเรียกคืนสินค้า
และบริการ 

อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วย
การค้าขายทางไกล 
(Distance Selling Act 
2000) ซึ่งเป็นกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค 

อยู่ภายใต้กฎหมายการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บรโิภค 
พ.ศ. 2522 กรณีที่มีการ
ร้องเรียนและแก้ไขข้อพิพาท 

การคุ้มครองมิให้ 
platform operator 
เอาเปรียบผู้บรโิภค 

ก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดใน
การจ าหน่ายสินค้าบน platform 
การเก็บค่าธรรมเนียมทีไ่ม่เป็น
ธรรม และ platform 
operators ต้องเก็บรายละเอียด
เกี่ยวกับธุรกรรมย้อนหลังอย่าง
น้อย 3 ป ี

อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการ
ผูกขาดและการค้าที่เป็นธรรม 
(The Monopoly Regulation 
and Fair Trade Law:Fair 
Trade Law) 

NA NA - 

การส่งเสริม
ผู้ประกอบการ  
E-Commerce 

กฎหมายก าหนดให้รัฐบาลจดั
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริม
ให้กับการประกอบธุรกิจ 

- - - - 
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ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจยั (เมษายน 2562)4.5 อุปสรรคต่อการประกอบธุรกจิการพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์
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4.5 อุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

จากการวิเคราะห์และรวบรวมเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการประกอบ
ธุรกิจ E-Commerce ของไทย พบว่า การก ากับดูแลธุรกิจ E-Commerce มิได้มีกฎหมายก ากับดูแล
เป็นการเฉพาะเช่นสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี หากแต่เป็นการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องหลายฉบับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนพาณิชย์เป็นผู้ประกอบการ E-Commerce กับ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การขึ้นทะเบียนขายตรง และวางเงินหลักประกันภายใต้
ข้อก าหนดของพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 กับ สคบ. กฎหมาย
ว่าด้วยภาษีมูลค่าเพ่ิม และกฎหมายว่าด้วยการท าธุรกิจทางการเงิน (E-payment) รวมถึงกฎระเบียบที่
เกี่ยวกับการก ากับดูแลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค  

ทั้งนี้ หากมองในมุมการประกอบธุรกิจของ SME จะเห็นได้ว่า การข้ึนทะเบียนพาณิชย์เพ่ือการ
ประกอบธุรกิจเป็นข้อก าหนดเบื้องต้นส าหรับผู้ประกอบกิจการทุกรายที่ต้องมีการจดทะเบียนพาณิชย์
อยู่แล้ว แม้ว่าจะมิใช่การประกอบธุรกิจ E-Commerce ก็ตาม แต่ทว่าการขึ้นทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เป็นการยื่นเพ่ือขอเพียงสัญลักษณ์ (logo) DBD Registered เพ่ือน าไปแสดงไว้บนหน้า
เว็บไซต์เพ่ือเป็นเครื่องหมายยืนยันความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเท่านั้น  

ขณะที่การขึ้นทะเบียนกับ สคบ. ซึ่งข้อก าหนดภายใต้ พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ 

1) ผู้ประกอบธุรกิจ E-Commerce ที่มีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี  

2) ผู้ประกอบการที่ไม่ได้เป็น SME ที่ข้ึนทะเบียนเป็นสมาชิกกับ สสว.  

3) ผู้ประกอบการที่ไม่ได้เป็นวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

4) ผู้ประกอบการที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 

ผู้ประกอบเหล่านี้จะต้องขึ้นทะเบียนตลาดตรงกับ สคบ. พร้อมกับต้องมีการวางเงิน
หลักประกันล่วงหน้ากับ สคบ. เพื่อใช้เป็นค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีผู้ประกอบการมีการละเมิดหรือ
สร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภค  

อนึ่ง จากรายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมและสนับสนุน SME ประจ าปี 2561 พบว่า มี
จ านวน SME ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกับ สสว. เพียง 96,434 ราย160 และมีจ านวนสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนที่ขึ้นทะเบียนแล้วจ านวน 83,208 ราย นั่นหมายความมีจ านวน SME อีกจ านวนมากกว่า 2 ล้าน
รายที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกับ สสว. และหากผู้ประกอบการเหล่านี้ประกอบธุรกิจ E-

                                           
160 รายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมและสนับสนุน SME ประจ าปี 2561 ดาวโหลดเอกสารได้ที่ 
http://sme.go.th/upload/mod_download/download-20190328103527.pdf 
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Commerce และมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท ก็จะได้รับผลกระทบจากกฎหมาย พ.ร.บ. ขายตรงและ
ตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 โดยตรง ทั้งข้อก าหนดของการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ
ขายตรงกับ สคบ. และการวางหลักประกันเมื่อมีการขอจดทะเบียน ซึ่งหากผู้ประกอบการรายใดที่ไม่ได้
มีเงินทุนมากพอก็ไม่อาจน าเงินไปวางเป็นหลักประกันได้ นอกจากนี้แล้ว การจดทะเบียนกับหน่วยงาน
หลายแห่งเป็นการสร้างภาระทั้งต้นทุนการขอใบอนุญาต และเวลาในการจัดเตรียมเอกสารที่ค่อนข้าง
เยอะและมีขั้นตอนของการขออนุญาตที่ยุ่งยาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายรายเลี่ยงที่จะไม่ 
จดทะเบียนได ้

อนึ่ง ธุรกิจ E-Commerce เป็นการท าธุรกิจที่กระทบต่อผู้บริโภคในมุมกว้างซึ่งสะท้อนได้จาก
กฎหมายที่ภาครัฐออกมานั้น เน้นเรื่องการควบคุมและดูแลการประกอบธุรกิจ E-Commerce เป็นหลัก
เพ่ือให้การคุ้มครองแก่ผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตาม การก ากับดูแลแบบเข้มงวดมากเกินไปอาจไม่ได้เป็น
ผลดีต่อผู้ประกอบการที่เป็น SME เพราะไม่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ ดังนั้นมาตรการส่งเสริม SME 
อาจเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้ SME เข้าระบบ อย่างน้อยเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ธุรกิจ E-Commerce ของไทย 

ทั้งนี้การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ E-Commerce หน่วยงานส่งเสริมอาจพิจารณาด าเนินการ
คล้ายกับนโยบายของประเทศจีน กล่าวคือ การสร้าง E-Commerce Park เพ่ือสร้างโอกาสให้
ผู้ประกอบการ SME ทุกรายได้เรียนรู้ ฝึกทักษะการประกอบธุรกิจ E-Commerce ร่วมกันภายใต้ Park 
ดังกล่าว และสร้างแรงจูงใจด้วยการช่วยเหลือด้านเงินทุน หรือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอัตราดอกเบี้ย
ต่ ากว่าตลาด รวมทั้งความช่วยเหลือต่อเนื่องในการพัฒนายอดขายและผลิตภัณฑ์ให้สามารถมียอดขาย
โตได้ในอัตราร้อยละ 50-100 ทั้งนี้ อาจมีการก าหนดหรือสร้างเงื่อนไขให้ SME ที่จะขอรับสิทธิ
ประโยชน์ต้องขึ้นทะเบียนหรือจดทะเบียนให้ถูกต้อง เพ่ือเป็นฐานข้อมูลให้ภาครัฐสามารถวางแผน
ด าเนินงานส่งเสริม ติดตามและให้ความช่วยเหลือได้ ขณะเดียวกันข้อมูลผู้ประกอบการดังกล่าวยัง
สามารถใช้ในการก ากับดูแลกรณีที่เกิดผลกระทบกับผู้บริโภคได้ หากมีการร้องเรียนผู้ประกอบการราย
ใด ภาครัฐเองก็สามารถติดตามตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายเช่นกัน  

อย่างไรก็ดี  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคต่อการประกอบธุร กิจ  
E-Commerce ทั้งจากการเก็บแบบสอบถามจากผู้ประกอบการ การสัมภาษณ์ข้อมูล รวมถึงการจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นในแต่ละภูมิภาคกับกลุ่มผู้ประกอบการ E-Commerce (รายละเอียดดูได้ที่
ภาคผนวก) พบว่า  

ประการแรก กฎหมายที่ใช้ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ E-Commerce กระจัดกระจายไป
ตามสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง และอยู่ภายใต้หน่วยงานก ากับดูแลหลายแห่ง ท าให้ยากต่อการ
ด าเนินการเพ่ือขออนุญาตในการประกอบกิจการ อาทิ ผู้ประกอบการที่จ าหน่ายสินค้าประเภท
เครื่องส าอาง นอกจากการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และการจด
ทะเบียนขายตรงกับ สคบ. แล้ว ผู้ประกอบการเองด าเนินการจดแจ้งเพ่ือขออนุญาตจ าหน่าย
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เครื่องส าอางกับ อย. ด้วย หรือแม้แต่ผู้ประกอบการที่ให้บริการทัวร์และที่พักระยะสั้น ก็ต้องมีการขอ
อนุญาตจากกรมการท่องเที่ยว เป็นต้น 

ประการที่สอง กฎหมายที่เป็นอุปสรรคและไม่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ E-
Commerce โดยเฉพาะ พ.ร.บ. ระบบการช าระเงิน พ.ศ. 2560 ซึ่งหากผู้ประกอบการ E-Commerce 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการกลุ่ม start-up ที่ต้องการพัฒนาเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม และต้องการมีระบบ
ช าระเงินเป็นของตนเอง แต่ด้วยคุณสมบัติของบริษัทที่ไม่มีเงินทุนมากพอ และไม่ได้เป็นบริษัทที่มีทุน
จดทะเบียนช าระแล้วมากถึง 10 ล้านบาท ท าให้ไม่สามารถขออนุญาตให้บริการการช าระเงินตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศของ ธปท.ที่ สนช. 5/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขออนุญาต และการขอขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินภายใต้การก ากับ ท าให้
ผู้ประกอบการรายเล็กไม่สามารถที่จะพัฒนาระบบ e_wallet เป็นของตนเองได้ จึงต้องใช้ระบบการ
ช าระเงินของบริษัทขนาดใหญ่อื่นๆ เช่น paypal หรือใช้ระบบการช าระเงินของธนาคารพาณิชย์แทน  

ประการที่สาม กรณีที่ต้องจดทะเบียนขายตรงกับ สคบ. หากเป็นผู้ประกอบการที่มีรายได้เกิน 
1.8 ล้าน และไม่ได้จดทะเบียนเป็น SME กับ สสว. หรือจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกับกรมส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชม ตามข้อก าหนดของ พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
ก าหนดให้ผู้ประกอบการ E-Commerce ดังกล่าวต้องจดทะเบียนกับ สคบ. และวางเงินหลักประกัน
เป็นสัดส่วนตามจ านวนรายได้ ทั้งนี้หากผู้ประกอบการดังกล่าวที่ไม่ได้มีเงินทุนมากพอ ก็ไม่สามารถที่จะ
น าเงินมาวางเป็นหลักประกันได้ ท าให้มีผู้ประกอบการเป็นจ านวนมากเลี่ยงที่จะขึ้นทะเบียนกับ สคบ. 

ประการที่สี่ ปัญหาอุปสรรคส าคัญที่ไม่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ E-Commerce โดยมากแล้ว 
เป็นปัญหาด้านการด าเนินการไม่ว่าจะเป็นความยุ่งยากในการเตรียมเอกสารเพ่ือขออนุญาตในการ
ประกอบกิจการจากหน่วยงานก ากับดูแลต่างๆ ทั้งกรมพัฒนาธุรกิจ การจดทะเบียนขายตรงกับ สคบ. 
รวมถึงเงื่อนไขการวางเงินหลักประกัน  

นอกจากนี้ ปัญหาส าคัญที่ผู้ประกอบการ E-Commerce รายเล็กโดยเฉพาะผู้ประกอบการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ ได้แก่ การอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะ
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ร้านค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเพ่ือสร้างจุดเด่น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ และมีค่าใช้จ่ายไม่แพง รวมทั้งการก ากับดูแลแพลตฟอร์ม เช่น  
ลาซาด้า ช้อปปี้ ไม่ให้คิดค่าธรรมเนียมในการวางขายสินค้าในราคาท่ีสูงเกินไป   
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4.6 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ที่ช่วยเอื้อและลดอุปสรรคใน
การประกอบธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

จากปัญหาและอุปสรรคที่ไม่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ E-Commerce ข้างต้น จะเห็นได้ว่า 
ปัญหาหลักคือ การที่ประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่ใช้ในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ E-Commerce 
เป็นการเฉพาะเช่นประเทศจีนและเกาหลีใต้ ท าให้เกิดความลักลั่นในการก ากับดูแลซึ่งขึ้นอยู่กับความ
เข้มงวดของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าแต่ละประเภท กอปรกับประเด็นด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคท าให้ สคบ. เข้มงวดกับผู้ประกอบการ E-Commerce เป็นพิเศษ ทั้งมีข้อก าหนดให้
ผู้ประกอบการที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท และไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกับ สสว. ผู้ประกอบการ
จะต้องมีการจดทะเบียนกับ สคบ. แล้ว ยังก าหนดให้มีการวางเงินหลักประกันตามรายได้ของ
ผู้ประกอบการด้วยเช่นกันเพ่ือใช้ในการชดเชยเยียวยากรณีเกิดการละเมิดต่อผู้บริโภค 

ขณะที่ผู้ประกอบการ E-Commerce โดยเฉพาะกลุ่ม start-up ที่ต้องการพัฒนาแพลตฟอร์ม 
(platform) และมีระบบการช าระเงินเป็นของตนเองก็ยังไม่สามารถให้บริการระบบการช าระเงินแบบ 
e-Wallet ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากไม่สามารถขออนุญาตกับ ธปท. ได้ เพราะคุณสมบัติ
เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้วของบริษัท ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตดังนั้น การ
ช่วยเหลือและส่งเสริมเพ่ือลดอุปสรรคและเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ E-Commerce จะแบ่งออกเป็น 3 
ระยะ ได้แก่ 

ระยะแรก ควรออกมาตรการเพ่ือช่วยเหลือและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ E-Commerce โดย 
สสว. อาจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมสรรพากร ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น จัดท ามาตรการหรือ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้กับผู้ประกอบการ E-Commerce รายเล็ก ดังนี้ 

มาตรการแรก สสว. อาจร่วมกับ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวก หรือ one stop service ในการจดทะเบียนหรือจดแจ้งเพ่ือขออนุญาต
การประกอบธุรกิจ E-Commerce ทั้งการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจดทะเบียนขาย
ตรงกับ สคบ. ส าหรับผู้ประกอบการที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท ซึ่งตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนกับ 
สคบ. จะต้องมีการวางเงินหลักประกันตามสัดส่วนรายได้ของผู้ประกอบการที่จดทะเบียน ทั้งนี้ สสว. 
อาจร่วมกับ สคบ. มีมาตรการในการค้ าประกันให้กับผู้ประกอบการที่ไม่มีเงินทุนมากพอในการวางเงิน
หลักประหลักเพ่ือทดแทนการน าเงินมาเป็นหลักประกัน  

นอกจากนี้แล้ว SME ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกับ สสว. ต้องจดทะเบียนขายตรงกับ 
สคบ. และต้องมีการวางเงินหลักประกันด้วยเช่นกัน ดังนั้น เพ่ือเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริม SME  
เหล่านั้น สสว. อาจจ าเป็นต้องสร้างมาตรการจูงใจให้ SME ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกับ สสว. ซึ่งเป็น
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หนึ่งในสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกับ สสว. ที่ SME จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบการขายตรง และวางเงินหลักประกันกับ สคบ. 

นอกจากนี้ one stop service จะต้องเป็นศูนย์ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการกรณีการขอ
อนุญาตในรายสินค้า เช่น เครื่องส าอาง สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอุตสาหกรรม เป็นต้น  

มาตรการที่สอง สสว. ควรผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ หรืออาจร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยคิดค่าใช้จ่ายในอัตราที่ไม่สูงเกินไป 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าปัจจุบันรัฐบาลจะมีโครงการ “เน็ตประชารัฐ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม โดยได้มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐไปแล้วเป็นจ านวน 
24,700 หมู่บ้าน แต่ทว่าประเทศไทยมีจ านวนหมู่บ้านกว่า 70,000 แห่ง ดังนั้น อาจจ าเป็นต้องขยาย
พ้ืนที่การติดตั้งเพ่ือให้บริการเน็ตประชารัฐเพ่ิมขึ้นให้ครบในทุกพ้ืนที่ และจ าเป็นต้องปรับความเร็ว
อินเทอร์เน็ตขึ้นจากเดิมที่ให้บริการที่ระดับความเร็ว 30 Mbps/10 Mbps (Download/Upload) ซึ่ง
ความเร็วดังกล่าวอาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอถ้ามีการท าธุรกิจ E-Commerce ส าหรับ
ผู้ประกอบการในแต่ละพ้ืนที่ 

มาตรการที่สาม สสว. อาจร่วมกับกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในการจัดท าโครงการ
อบรมให้ความรู้การจัดท าบัญชี การจัดเตรียมเอกสารเพ่ือประกอบการยื่นภาษีสรรพากร และการให้
ความรู้เรื่องภาษ ี

มาตรการที่สี่ สสว. อาจร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการพัฒนาชุมชน และส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในการจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจ E-Commerce อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและบริการ เพ่ือสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าและบริการ เพ่ือเป็นการกระตุ้น
ยอดขายให้กับผู้ประกอบการ 

ระยะที่สอง สสว. ควรเสนอแนะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับแก้เงื่อนไขการขออนุญาต 
และการขอขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินภายใต้การก ากับตามประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย ที่ สนช. 5/2561 เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการขอขึ้น
ทะเบียนการประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินภายใต้การก ากับ 

อนึ่ง ในประเทศพัฒนาแล้วเช่นสิงคโปร์ไม่ได้มีการก าหนดเงื่อนไขการขออนุญาตการประกอบ
ธุรกิจบริการการช าระเงินโดยใช้ทุนจดทะเบียนของบริษัท กล่าวคือ ภายใต้กฎหมาย the Payment 
Service Act (PSA) ก าหนดให้ผู้ที่จะขออนุญาตประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินจะต้อง 

 เป็นบริษัท (จัดตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ หรือต่างประเทศ) 



186 

 มีสถานที่ประกอบธุรกิจแบบถาวรในประเทศสิงคโปร์ หรือมีส านักงานจดทะเบียนใน
ประเทศสิงคโปร์ 

 บริษัทจะต้องมีกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่เป็นคนสิงคโปร์ หรือเป็นผู้ที่มีถิ่น
พ านักอาศัยถาวรในประเทศสิงคโปร์ หรือผู้ที่อยู่ในประเภทบุคคลตามที่ประกาศการคลัง
ก าหนด (the Monetary Authority of Singapore : MAS) 

ทว่าการให้บริการการช าระเงิน เป็นเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยเช่นกัน หากไม่มีการ
ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการทุนจดทะเบียนขั้นต่ า อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในระบบการช าระ
เงินของผู้บริโภคได้ ซึ่งการก ากับดูแลระบบการช าระเงินแบบสิงคโปร์อาจจะไม่เหมาะกับไทย 

ขณะที่ในประเทศสหราชอาณาจักร ก าหนดประเภทใบอนุญาตบริการการช าระเงินเป็น 2 
ประเภท161 ได้แก่ ใบอนุญาตการให้บริการช าระเงินส าหรับผู้ประกอบกิจการขนาดเล็ก และใบอนุญาต
การให้บริการช าระเงินส าหรับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ โดยที่เงื่อนไขการขออนุญาตมีดังนี้ 

1. ใบขออนุญาตส าหรับผู้ประกอบกิจการขนาดเล็ก ผู้ประกอบการที่จะขอใบอนุญาตจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการที่มีทุนค้างช าระไม่เกิน 5 ล้านยูโร แต่ไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับทุนจด
ทะเบียนขั้นต่ าของบริษัท 

2. ใบขออนุญาตส าหรับผู้ประกอบกิจการขนาดใหญ่ จะต้องเป็นบริษัทที่มีทุนค้างช าระ
มากกว่า 5 ล้านยูโร และต้องเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนอย่างน้อย 350,000 ยูโร จึงจะ
ขอรับใบอนุญาตเพ่ือประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินได ้

นอกจากนี้แล้วในประเทศจีน ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก าหนดประเภทใบอนุญาต
การให้บริการการช าระเงินออกเป็น 2 ประเภทเช่นเดียวกับสหราชอาณาจักร กล่าวคือ ถ้าเป็น
ใบอนุญาตเพ่ือให้บริการการช าระเงินในระดับประเทศ จะต้องเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนขั้นต่ า 100 
ล้านหยวน แต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการที่ให้บริการการช าระเงินในระดับท้องถิ่นหรือระดับจังหวัด จะต้อง
เป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนขั้นต่ า 30 ล้านหยวน162 

ทั้งนี้ สสว. อาจเสนอแนะให้ ธปท. ปรับแก้เงื่อนไขคุณสมบัติการขออนุญาตประกอบกิจการ
การช าระเงิน 2 ประเด็น ดังนี้  

ประเด็นแรก เสนอให้ ธปท. แบ่งประเภทใบอนุญาตการให้บริการการช าระเงินออกเป็น 2 
ประเภท ประเภทแรก เป็นใบอนุญาตการให้บริการการช าระเงินส าหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก และ
ประเภทที่สอง เป็นใบอนุญาตการให้บริการการช าระเงินส าหรับผู้ประกอบการขนาดใหญ่  

                                           
161 ดัดแปลงจาก https://www.buckinghamcapitalconsulting.com/single-post/2017/09/27/How-to-become-an-
Electronic-Money-Institution-E-money 
162 ดัดแปลงจาก https://www.china-briefing.com/news/pboc-issues-latest-batch-of-third-party-payment-service-
licenses/ 
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ประเด็นที่สอง เสนอให้ ธปท. พิจารณาปรับลดเงื่อนไขเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนช าระแล้ว
ส าหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ E-Commerce ที่เป็น
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยอาจก าหนดคุณสมบัติส าหรับ SME ดังนี้ 

 เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ ากว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 
ล้านบาท 

 มีสถานที่ประกอบธุรกิจแบบถาวร หรือมีส านักงานจดทะเบียนในประเทศไทย 

 จะต้องมีกรรมการบริหารอย่างน้อง 1 คนที่เป็นคนไทย 

โดยอาจก าหนดขอบเขตของการให้บริการการช าระเงินเหมือนเช่นประเทศจีนที่สามารถ
ให้บริการจ ากัดในพ้ืนที่ท้องถิ่นหรือจังหวัดเท่านั้น ขณะที่คุณสมบัติส าหรับผู้ประกอบการขนาดใหญ่
อาจใช้กฎเกณฑ์เดิมตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนช. 5/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการขออนุญาต และการขอขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินภายใต้การ
ก ากับเช่นเดิม และสามารถให้บริการการช าระเงินได้ท้ังประเทศ 

ระยะที่สาม เนื่องจากปัจจุบันการจดทะเบียนและการก ากับดูแลธุรกิจ E-Commerce อยู่
ภายใต้หน่วยงานหลายแห่ง ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ไม่เอ้ือให้ผู้ประกอบการประกอบธุรกิจ ดังนั้น 
สสว. ควรเสนอแนะให้รัฐบาลพิจารณาออกกฎหมายเพ่ือใช้ในการก ากับดูแลธุรกิจ E-Commerce เป็น
การเฉพาะ โดยควรมีเนื้อหาสาระอย่างน้อยประกอบด้วย 

1. การจดทะเบียนออนไลน์เพ่ือขออนุญาตประกอบธุรกิจ E-Commerce ซึ่งรวมถึงจด
ทะเบียนการทะเบียนพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ โดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายการประกอบธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) จะต้องส่งข้อมูลการขออนุญาตการประกอบธุรกิจไปให้
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพ่ือออกทะเบียนพาณิชย์ 

2. การคุ้มครองผู้บริโภค โดยอาจก าหนดให้  
 platform operator ร่วมรับผิดชอบกับผู้ขายในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิต่อ

ผู้บริโภค 
 ห้ามมีการจ้างประเมินสินค้าหรือบริการเพื่อหลอกลวงผู้บริโภค 
 ห้ามลบข้อความท่ีแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค 
 ห้ามจ าหน่ายสินค้าปลอม 
 ห้ามขายพ่วง 

3. การป้องกันไม่ให้ platform operator เอาเปรียบผู้ขายสินค้าโดยการก าหนดเงื่อนไข
หรือข้อจ ากัดในการจ าหน่ายสินค้าบน platform การเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่เป็นธรรม 
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และ platform operators ต้องเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมย้อนหลังอย่างน้อย  
3 ปี 

4. การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการท าธุรกรรมโดย 
 มีข้อก าหนดให้ผู้ประกอบการต้องขึ้นทะเบียนกับบุคคลที่สามที่เป็นผู้ให้บริการ 

เกตเวย์ในการช าระเงิน (Payment gateway) และบริษัท Escrow service เพ่ือ
รับประกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับผู้บริโภค 

5. มีการก าหนดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว การเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการก่อน 
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บทท่ี 5  
ข้อเสนอแนะต่อกฎหมายที่ควรปรับปรุงแก้ไขในระยะเร่งด่วน 

จากการศึกษากฎหมายที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจบริการทั้ง 3 ธุรกิจ ทาง
คณะผู้วิจัยได้จัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย รวมถึงการจัดท าข้อเสนอในการส่งเสริม
การประกอบธุรกิจในหลากหลายมิติ โดยทางคณะผู้วิจัยได้จัดท าสรุปผลการศึกษาไว้ในตาราง
ภาคผนวก ซ ตารางสรุปผลการศึกษาของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด  ธุรกิจรับส่งเอกสารหรือ
พัสดุภัณฑ์ และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

อย่างไรก็ดี ทางคณะผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อเสนอด้านกฎหมายที่สมควรจะต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขอย่างเร่งด่วน 4 ฉบับ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
กระบวนการแก้ไขกฎหมาย ดังนี้ 

 ข้อเสนอเร่งด่วนที่ 1 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวง ก าหนดลักษณะ
อาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 

ระยะสั้น 

ยืดอายุกฎกระทรวง ก าหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 
ในระหว่างการรอแก้ไข พ.ร.บ. โรงแรมฯ ซึ่งเดิมกฎกระทรวงฯ มีอายุเพียง 5 ปี ทั้งนี้ สสว. ควรเสนอให้
มีการขยายเวลาใบอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการโรงแรม  ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้น
ภายใต้กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 ซึ่ง
ก าหนดให้มีการดัดแปลงอาคารเพ่ือเป็นโรงแรมสามารถด าเนินการได้ แต่กฎกระทรวงดังกล่าวมีผล
บังคับใช้เพียง 5 ปี นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งก าลังจะครบก าหนดภายในปี พ.ศ. 2564 หรือ
ในอีก 2 ปีข้างหน้า เนื่องจากปัจจุบันมีโรงแรมที่ยังไม่สามารถเข้าระบบมากกว่า 14,728  แห่ง ทั้งนี้
เนื่องมาจากโรงแรมส่วนใหญ่ยังติดปัญหาไม่สามารถการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานอาคารตาม
ข้อก าหนดของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  

ดังนั้น เพ่ือให้ผู้ประกอบการที่มีการดัดแปลงอาคารเหล่านี้ยังสามารถประกอบธุรกิจแบบ
ถูกต้องตามกฎหมายได้จึงเห็นสมควรให้มีการขยายระยะเวลาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจโรงแรม
ออกไปครั้งละ 5 ปี หรือจนกว่าจะมี ร่างกฎกระทรวง ก าหนดประเภท หลักเกณฑ์และวิธีการการแจ้ง 
และมาตรฐานสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม พ.ศ. ... (ส าหรับโฮมสเตย์ เกสเฮ้าต์ โฮสเทล) และร่าง
กฎกระทรวง ว่าด้วยการน าที่พักส่วนบุคคลออกให้เช่าระยะสั้น พ.ศ. ... (ส าหรับบ้านเช่าและห้องชุด)  
ออกมาบังคับใช้ 
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ระยะยาว 

ตามมาตรา 4 (ความหมายโรงแรม) และกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ. 
2551 หมวด 1 ข้อ 1 (ความหมายสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม) และหมวด 3 ข้อ 18-20 (ก าหนด
ประเภทโรงแรม) 

 เสนอให้แก้ไข นิยามประเภทที่พักให้มีความหลากหลายครอบคลุมตามสภาพการณ์ของ
ธุรกิจในปัจจุบัน 

 ออกร่างกฎกระทรวง ก าหนดประเภท หลักเกณฑ์และวิธีการการแจ้ง และมาตรฐาน
สถานที่พักท่ีไม่เป็นโรงแรม พ.ศ. ... (ส าหรับโฮมสเตย์ เกสเฮ้าต์ โฮสเทล)  

 ออกร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยการน าที่พักส่วนบุคคลออกให้เช่าระยะสั้น พ.ศ. ... (ส าหรับ
บ้านเช่าและห้องชุด) 

รัฐควรปรับปรับปรุง พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่อง 
ความหมายของโรงแรม สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ประเภทโรงแรม และหลักเกณฑ์เงื่อนไขส าหรับ
โรงแรมแต่ละประเภท โดยควรมีการจัดแยกประเภทที่ให้ครอบคลุมทุกชนิด เช่น โฮมสเตย์  เกสเฮ้าต์ 
โฮสเทล เป็นต้น และมีการก ากับดูแลที่พักแต่ละประเภทให้ชัดเจน หรือออกกฎกระทรวงส าหรับ
สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ที่ก าหนด ก าหนดประเภท หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้ง และมาตรฐาน
สถานที่พักท่ีไม่เป็นโรงแรม ออกมาใช้บังคับภายใต้ พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 

มาตรา 30 และ 32 (ผู้จัดการโรงแรมต้องมีใบรับรองคุณวุฒิด้านโรงแรมหรือจบปริญญาตรี 
และเงื่อนไขผู้แทนผู้จัดการโรงแรม) 

 แก้ไขคุณสมบัติของผู้จัดการโรงแรม ส าหรับโรงแรมที่เข้าข่ายเป็นผู้ประกอบการ SME 
ตามนิยามของ สสว. โดยอนุญาตให้ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี 
สามารถเป็นผู้จัดการโรงแรมได้  
 

 ข้อเสนอเร่งด่วนที่ 2 ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 190/2551 เรื่อง การปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช 2478 

เพ่ือแก้ปัญหาความล่าช้าในการออกใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตโรงแรม ควรยกเลิก 
“คณะกรรมการกลั่นกรองการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547” โดยยกเลิกกฎหมาย
ต่อไปนี้ 

 ยกเลิก ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 190/2551 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
โ รงแรม พุทธศักราช 2478   ข้อ 1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการกลั่ นการฯใน
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กรุงเทพมหานคร ท าหน้าที่ตรวจสอบและอนุญาตโรงแรมในกรุงเทพมหานคร ข้อ 2) ใน
จังหวัดอ่ืนๆ ให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ในระดับจังหวัด  

 เสนอให้เปลี่ยนเป็นระบบ Self Certification (เจ้าของห้องพักรับรองความถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยได้รับการอบรมตามหลักสูตรหรือระยะเวลาที่ก าหนด) หากที่พักไม่
ปลอดภัย ให้เพิกถอนใบอนุญาต และได้รับโทษ และให้วิศวกรหรือสถาปนิกเซ็นใบรับรอง
แบบ 

 

 ข้อเสนอเร่งด่วนที่ 3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2558 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดว่า
กิจการโรงแรม สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และผู้ประกอบการ
จะต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกับหน่วยงานท้องถิ่นทุกปี  และเสีย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจ านวน 2,000 บาท ซึ่งการประกอบกิจการโรงแรมและสถานที่พักท่ีเป็นไม่เป็น
โรงแรมไม่ควรถูกก าหนดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การต้องขอใบอนุญาตประกอบการ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสร้างภาระให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็ก
เพราะต้องขออนุญาตทุกปี 

ดังนั้น ทาง สสว. ควรเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขน าธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็น
โรงแรมออกจากรายชื่อกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพ่ือลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ 

 

 ข้อเสนอเร่งด่วนที่ 4 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนช. 5/2561 เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการขอขึ้นทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจบริการการช าระเงินภายใต้การก ากับ 

สสว. อาจเสนอแนะให้ ธปท. ปรับแก้เงื่อนไขคุณสมบัติการขออนุญาตประกอบกิจการการ
ช าระเงิน 2 ประเด็น ดังนี้  

ประเด็นแรก เสนอให้ ธปท. แบ่งประเภทใบอนุญาตการให้บริการการช าระเงินออกเป็น 2 
ประเภท ประเภทแรก เป็นใบอนุญาตการให้บริการการช าระเงินส าหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก และ
ประเภทที่สอง เป็นใบอนุญาตการให้บริการการช าระเงินส าหรับผู้ประกอบการขนาดใหญ่  

ประเด็นที่สอง เสนอให้ ธปท. พิจารณาปรับลดเงื่อนไขเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนช าระแล้ว
ส าหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ E-commerce ที่เป็น
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยอาจก าหนดคุณสมบัติส าหรับ SME ดังนี้ 
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 เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ ากว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 
ล้านบาท 

 มีสถานที่ประกอบธุรกิจแบบถาวร หรือมีส านักงานจดทะเบียนในประเทศไทย 

 จะต้องมีกรรมการบริหารอย่างน้อง 1 คนที่เป็นคนไทย 

โดยอาจก าหนดขอบเขตของการให้บริการการช าระเงินเหมือนเช่นประเทศจีนที่สามารถ
ให้บริการจ ากัดในพ้ืนที่ท้องถิ่นหรือจังหวัดเท่านั้น ขณะที่คุณสมบัติส าหรับผู้ประกอบการขนาดใหญ่
อาจใช้กฎเกณฑ์เดิมตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนช. 5/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการขออนุญาต และการขอขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินภายใต้การ
ก ากับเช่นเดิม และสามารถให้บริการการช าระเงินได้ทั้งประเทศ 
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ภาคผนวก ก แผนการวิจัยภาคสนาม 

การวิจัยภาคสนามภายใต้โครงการนี้จะด าเนินการเก็บข้อมูลผ่าน 3 วิธีการ ได้แก่ การเก็บ
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดประชุมกลุ่มย่อย ส าหรับแผนการวิจัยภาคสนาม  
ทางคณะผู้วิจัยจะเริ่มท าการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นล าดับแรก เพ่ือเข้าใจภาพรวม
ของการประกอบธุรกิจและประเด็นปัญหาที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจแต่ละสาขา ก่อนที่จะน า
ประเด็นจากการสัมภาษณ์เหล่านั้นมาประกอบการร่างค าถามที่จะใช้ในแบบสอบถาม และประเด็นที่จะ
ใช้ในการประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละภูมิภาค ส าหรับระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยภาคสนามจะใช้เวลา
ประมาณ 3 เดือน หลังจากนั้นจะด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจัดประชุมเผยแพร่  
ผลการศึกษาในช่วงเวลาดังที่ปรากฏในตารางที่ ก.1  

ส่วนรายละเอียดของการด าเนินงานวิจัยภาคสนามในแต่ละวิธีจะอธิบายเพ่ิมเติมในหัวข้อถัดไป 

ตารางท่ี ก.1 ระยะเวลาในการด าเนินการของแต่ละกิจกรรม 

รายงาน กิจกรรมการด าเนินงาน เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
15
ก.ย. 

รา
ยง

าน
คว

าม
ก้า

วห
น้า

 

สัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 
หน่วยงานต่อธุรกิจเป้าหมาย (รายละเอียดดังตาราง
ที่ 15)  

กลุ่มโรงแรม 

 ส่วนรักษาความสงบเรยีบร้อย 3 กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย วันท่ี 10 พ.ค. 2562 

 สมาคมโรงแรม วันที่ 21 พ.ค. 2562 

 ตัวแทน Hostel วันท่ี 30 พ.ค. 2562 

กลุ่มขนส่งพัสดุภัณฑ์ 

 สมาคมขนส่งและโลจิสติกส์ วันท่ี 14 พ.ค. 2562 

 กรมการขนส่งทางบก วันท่ี 15 พ.ค. 2562 

 ไปรษณีย์ไทย และผู้ประกอบการ (สัปดาห์ที่ 3-4 
พ.ค. 2562) 

กลุ่ม e-commerce 

 Shopee วันท่ี 2 พ.ค. 2562 

 Priceza วันท่ี 3 พ.ค. 2562 
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รายงาน กิจกรรมการด าเนินงาน เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
15
ก.ย. 

 กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า วันที่ 15 พ.ค. 2562 

 ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
ผู้ประกอบการ (สัปดาห์ที่ 3-4 พ.ค. 2562) 

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย 6 ภูมิภาค 
ตามล าดับ ดังนี้ 

1. กรุงเทพฯ (สัปดาห์ที่ 1 เดือน มิ.ย.) 

2. นครราชสมีา (สัปดาห์ที่ 2 เดือน มิ.ย.) 

3. เชียงใหม่ (สัปดาห์ที่ 3 เดือน มิ.ย.) 

4. ภูเก็ต (สัปดาหส์ุดท้ายของเดือน ม.ิย.) 

5. พระนครศรีอยุธยา (สัปดาห์ที่ 1 เดือน ก.ค.) 

6. ชลบุรี (สัปดาห์ที่ 2 เดือน ก.ค.) 

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ตัวแทน
สภาหอการค้าจังหวัด ตัวแทนสภาอุตสาหกรรม
จังหวัด ผู้ประกอบการ SME จาก 3 ธุรกิจบริการ
เป้าหมาย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง 
หน่วยงานภาครัฐที่ก ากับดูแล/ส่งเสริมธุรกิจ 

            

เก็บแบบสอบถาม 90 ชุด ธุรกิจละ 30 ชุด             

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียใน
การปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย เพื่อจัดท า
ข้อเสนอแนะในการยกร่างกฎหมายที่ควรมีการ
ปรับปรุงแก้ไขหรือจัดให้มีข้ึนในระยะเร่งด่วน 
อย่างน้อย 3 ฉบับ  (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก.ค.) 

              

รา
ยง

าน
ฉบ

ับส
มบ

ูรณ
์ จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเผยแพร่และรับ

ฟังข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา รวมทั้งผล 
การรับฟังความคิดเห็น (สัปดาห์ที่ 3 เดือน ส.ค.) 
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1. แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกจะเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ SME และข้อก าหนดตามกฎหมายที่ส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคส าคัญในการด าเนิน
ธุรกิจ ซึ่งทางคณะผู้วิจัยจะเลือกประเด็นที่ได้จากการศึกษากฎหมายของไทยในบทที่ 2 มาปรับใช้เป็น
ค าถามในการสัมภาษณ์ อย่างไรก็ดี ค าถามในการสัมภาษณ์แต่ละครั้งอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับภารกิจของหน่วยงานที่จะเข้าสัมภาษณ์ ตัวอย่างค าถามเช่น 

 ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ 

 กฎหมาย/กฎระเบียบที่เก่ียวข้องในการประกอบธุรกิจ  

 การระบุกฎหมาย/ระเบียบที่เป็นอุปสรรคและไม่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ  

 นโยบายของรัฐที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่จะช่วยส่งเสริมหรือเ อ้ือต่อ 
การประกอบธุรกิจ 

ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละธุรกิจ ประกอบด้วย 
ตัวแทนของหน่วยงานก ากับดูแลของภาครัฐ สมาคมธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงานต่อกลุ่มธุรกิจ ตัวอย่างหน่วยงานที่จะติดต่อสัมภาษณ์ดังที่ปรากฏใน
ตารางที่ ก.2  

เบื้องต้น คณะผู้วิจัยจะท าการติดต่อและเข้าสัมภาษณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาประมาณ 
1.5 เดือน หลังจากการส่งรายงานขั้นต้น คาดว่าจะสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วเสร็จกลางเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี ก.2 ตัวอย่างรายชื่อหน่วยงานที่จะติดต่อเพื่อขอสัมภาษณ์ 

 หน่วยงานก ากับดูแล สมาคมที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนผู้ประกอบการ 

ธุรกิจโรงแรม  กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

 กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย 

 สมาคมโรงแรมไทย  ผู้ประกอบการ SME ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร  หรื อ
ปริมณฑล อย่างน้อย 2 ราย 

ธุรกิจรับส่ง
เอกสารหรือ
สินค้า 

 กรมขนส่งทางบก 

 กรมท่าอากาศยาน 

 สมาคมขนส่งและ 
โลจิสติกส์ 

 สมาคมขนส่ งแห่ ง
ประเทศไทย 

 ผู้ประกอบการ SME ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร  หรื อ
ปริมณฑล อย่างน้อย 2 ราย 

 ไปรษณีย์ไทย 
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 หน่วยงานก ากับดูแล สมาคมที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนผู้ประกอบการ 

ธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์

 กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวง
พาณิชย ์

 กรมสรรพากร 

 ส านักงาน
คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

 ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) 
หรือ ETDA 

 สมาคมผู้ประกอบการ
พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกสไ์ทย 
(THAI e-
commerce) 

 ผู้ประกอบการ SME ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร  หรื อ
ปริมณฑล อย่างน้อย 2 ราย 

2. แนวทางการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

เมื่อประมวลผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้ว ทางคณะผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
และข้อมูลจากรายงานขั้นต้นมาใช้เป็นประเด็นที่จะปรึกษาหารือในการประชุมกลุ่มย่อย โดยตัวอย่าง
หัวข้อที่ใช้ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ได้แก่ 

 การรวบรวมปัญหาและอุปสรรคส าคัญ (pain points) ในการด าเนินธุรกิจ  

 ปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อธุรกิจ 

 ปัญหาหรือกฎหมายที่อยากให้รัฐช่วยแก้ไขหรือช่วยส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

ส าหรับแนวทางการเก็บข้อมูล ทางคณะผู้วิจัยจะจัดประชุมกลุ่มย่อย 6 ภูมิภาค ประกอบด้วย 
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และภูเก็ต แนวทางการจัดประชุม
ในแต่ละภูมิภาคจะจัดภายในหนึ่งวัน แต่จะมีการแยกประชุมกลุ่มย่อยตามประเภทของธุรกิจ ซึ่ง
หน่วยงานที่จะเชิญมาร่วมประชุม ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในท้องที่ ผู้ประกอบการในแต่ละ
ธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ รวมไปถึงสมาคมหรือหอการค้าในแต่ละ
จังหวัด การจัดประชุมกลุ่มย่อยแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 20 ราย โดยคณะผู้วิจัย
จะประสานและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ว่าจ้างในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยทั้งหมด  
3 ครัง้ ได้แก่ การจัดประชุมในกรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา และชลบุรี 

ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยคาดว่าจะด าเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย 6 ภูมิภาค โดยใช้เวลาประมาณ  
2 เดือน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 
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3. แนวทางการเก็บแบบสอบถาม 

ทางคณะวิจัยจะเริ่มท าการร่างแบบสอบถามหลังจากที่ได้รับประเด็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
และจะเริ่มท าการเก็บแบบสอบถามในช่วงเวลาเดียวกับการจัดประชุมกลุ่มย่อย โดยจะเก็บ
แบบสอบถามทั้งในกรุงเทพมหานคร และในต่างจังหวัดที่ได้ไปจัดประชุมกลุ่มย่อย ทั้งนี้ การเก็บ
แบบสอบถามจะท าทั้งหมด 90 ชุด แบ่งคร่าวๆ เป็นธุรกิจบริการละ 30 ชุด ส าหรับวิธีการเก็บ
แบบสอบถามจะเก็บรวบรวมจากผู้ประกอบการ SME โดยอาศัยเครือข่ายจากสมาคมผู้ประกอบการ
เป็นหน่วยงานในการประสานงานเพื่อด าเนินการเก็บแบบสอบถาม 

เป้าหมายของการเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถาม คือ การรวบรวมปัญหาและอุปสรรค 
ด้านกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นปัญหาหรือไม่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ แบบสอบถามที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูลจะประกอบด้วยค าถามดังต่อไปนี้  
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แบบสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจบริการ 
โรงแรม / ขนส่งด่วน (Express delivery) / E-commerce ของผู้ประกอบการ SME 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 ชื่อ-สกุล : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
1.2 ต าแหน่ง : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
1.3 หน่วยงาน/บริษัท : 
……………………………………………………………………………………………………………….............................……… 
1.4 ที่อยู่หน่วยงาน : 
…………………………………………………………………………………………………………………….......................……... 
1.5 โทรศัพท์ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………..............………… 
1.6 อีเมล : 
……………………………………………………………………………………………………………………………........…………… 
1.7 ระยะเวลาการด าเนินงานของบริษัท : 
………………………………………………………………………………………………....................................................... 
1.8 ขนาดของธุรกิจ (พิจารณาตามหลักเกณฑ์

การจ้างงานและสินทรัพย์ถาวร ตามตารางขวามือ)  

o ขนาดย่อม  
o ขนาดกลาง 
o ขนาดใหญ่  

ค าชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้ จัดท าโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ร่วมกับ ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การศึกษากฎหมายที่เอื้อและลด
อุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของ SME ในกลุ่มธุรกิจบริการ”  

ทั้งนี้ เนื้อหาในแบบสอบถามใช้เพ่ือผลการศึกษาเท่านั้น ขอรับรองว่าจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ 
ให้กับบุคคลภายนอก 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ โทร. 02-718-5460 ต่อ 334 หรือ อุไรรัตน์ 
จันทรศิริ โทร 02-718-5460 ต่อ 335 

หมายเหตุ: ในกรณีที่จ านวนการจ้างงานของกิจการใดเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม แต่มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเข้า
ลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง หรือมีจ านวนการจ้างงานเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง แต่มูลค่าสินทรัพย์ถาวร
เข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม ให้ถือจ านวนการจ้างงานหรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่น้อยกว่าเป็นเกณฑ์การพิจารณา 
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1.9 ประเภทธุรกิจที่ให้บริการ 

 ธุรกิจบริการที่พักระยะสั้น กรุณาระบุประเภทที่พัก (เช่น โรงแรม เกสเฮ้าส์ ฯลฯ) 
............................... 
จ านวนห้องพักท่ีเปิดให้บริการ.............................ห้อง (ข้ามไปตอบข้อ 2.1) 

 ธุรกิจบริการขนส่งด่วน (Express delivery) (ข้ามไปตอบข้อ 2.2) 
o On-demand delivery เป็นบริการส่งสินค้าภายใน 3 ชั่วโมง ให้บริการเฉพาะเขตเมือง

หรือบางพ้ืนที่เท่านั้น 
o Same-day / Next-day delivery เป็นบริการส่งสินค้าในวันเดียวหรือวันถัดไป 

ให้บริการครอบคลุมหลากหลายพื้นที่ 
o บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ทั่วไป ใช้เวลาขนส่งไม่เกิน 5 วันท าการ ให้บริการครอบคลุม

หลากหลายพื้นที่ 

 ธุรกิจบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) (ข้ามไปตอบข้อ 2.3) 
ยอดขายต่อปี ประมาณ................................................บาท 

ส่วนที่ 2 กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 

2.1 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจบริการโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 

โปรด √ ในช่องกฎหมายที่ท่านทราบว่าเกี่ยวข้องกับ 
การประกอบธุรกิจของท่าน 

ผลกระทบต่อธุรกิจท่าน หรือ  
ความยุ่งยากในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงฯ 

 ขอใบอนุญาตจดทะเบยีนโรงแรม 

 รายงานผูเ้ข้าพัก 

 คุณสมบัติของผู้จดัการโรงแรม 

 

 

 

 พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 

 แจ้งข้อมูลผู้เข้าพักที่เป็นต่างชาต ิ

 

 

 

 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 ลักษณะอาคาร เช่น ทางหนีไฟ ขนาดทางเดิน 

 

 

 

 พ.ร.บ. สุรา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2556 และกฎ
กระทรวงฯ 

 ขอใบอนุญาตจ าหน่ายสุรา 
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โปรด √ ในช่องกฎหมายที่ท่านทราบว่าเกี่ยวข้องกับ 
การประกอบธุรกิจของท่าน 

ผลกระทบต่อธุรกิจท่าน หรือ  
ความยุ่งยากในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 

 พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 และกฎกระทรวงฯ 

 ขอใบอนุญาตสถานบริการ 

 

 

 

 พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 

 จัดท ารายงานประเมินผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 
(EIA) 

 

 

 

 กฎหมายอื่นๆ โปรดระบ ุ
1) ………………………………………………………. 
2) ………………………………………………………. 

 

 
2.2 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจรับส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ (Express Delivery) 

โปรด √ ในช่องกฎหมายที่ท่านทราบว่าเกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจของท่าน 

ผลกระทบต่อธุรกิจท่าน หรือ  
ความยุ่งยากในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  

 ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทาง และต่อใบอนุญาตทุก 5 ปี 

 วางหลักทรัพย์ ส าหรับชดใช้ค่าเสยีหายที่อาจ
เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก 

 จดทะเบียนรถที่ใช้ขนส่ง ต่อทะเบยีนรถและ
เสียภาษีรถทุกป ี

 ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถขนสง่ 

 

 

 

 พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522  

 จดทะเบียนรถ 

 ขอรับใบอนุญาตขับรถ 

 

 

 กฎหมายอื่นๆ โปรดระบ ุ
1) …………………………………………………….. 
2) …………………………………………………….. 
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2.3 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบต่อธุรกิจท่าน หรือ  
ความยุ่งยากในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบ 
พาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 
2553 

 ข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองการ 
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกสข์อง กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า 

 

 

 

 พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2560  

 การจดทะเบียนกับ สคบ.  

 การวางเงินหลักประกัน) 

 

 

 

 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ ฉบับท่ี 44 พ.ศ. 2560 

 ต้องมีการแสดงรายละเอยีดของสนิค้าหรือ
บริการที่ชัดเจน 

 

 

 

 การเสยีภาษีมลูค่าเพิ่ม  

 ผู้ประกอบการที่มีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาท
ต่อปี จะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจด
ทะเบียนภาษมีูลค่าเพิ่ม จัดท ารายงานภาษีขาย 
รายงานภาษีซื้อ 

 

 

 

 พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ
ที่ 48) พ.ศ. 2562 เรื่อง การเสียภาษีการท าธุรกรรม
ทางการเงินออนไลน์ (E-payment) 

 สถาบันการเงินจะต้องส่งรายงานการท าธุรกรรม
ทางการเงินของลูกค้าไปยังกรมสรรพากร  
 ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกนัตั้งแต่

สามพันครั้งข้ึนไป 
 ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกนัตั้งแต่สี่

ร้อยครั้งและมียอดรวมของธุรกรรมฝากหรือ
รับโอนรวมกันตั้งแต่สองลา้นบาทขึ้นไป 

 

 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562  
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบต่อธุรกิจท่าน หรือ  
ความยุ่งยากในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 platform หรือ e-market place ต้องจด
ทะเบียน) 

 พระราชบัญญัตริะบบการช าระเงิน พ.ศ. 2560  

 ถ้ามีระบบการช าระเงินโดยหักบัญชี ช าระผ่าน
บัตรเครดติ ฯลฯ จะต้องขออนุญาตกับธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

 

 

2.4 กฎหมายใดที่ส่งผลกระทบต่อความได้เปรียบ/เสียเปรียบในการแข่งขันของธุรกิจท่าน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.5 ประเด็นที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับกฎหมาย/กฎระเบียบมีอะไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ 

3.1 ปัจจัยความส าเร็จของการประกอบธุรกิจของบริษัท  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.2 อุปสรรคส าคัญของการประกอบธุรกิจในปัจจุบันที่ก าลังประสบปัญหาอยู่ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
4.1 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในการประกอบธุรกิจ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.2 ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการส่งเสริมหรือการอ านวยความสะดวกต่อการประกอบธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ SME 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณทีก่รุณาตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข สรุปผลการสัมภาษณเ์ชิงลึก 

 ทางคณะผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 10 หน่วยงาน และ
เข้าร่วมประชุมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม 1 ครั้ง โดยบัญชีรายชื่อหน่วยงานจะแสดงไว้ใน
ตารางที่ ข.1 ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้สรุปประเด็นสัมภาษณ์ของแต่ละหน่วยงานไว้ ดังนี้ 

ตารางท่ี ข.1 บัญชีรายชื่อหน่วยงานผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก 

1. ธุรกิจบริการโรงแรม รีสอร์ท 
และห้องชุด 

2. ธุรกิจขนส่งเอกสาร 
หรือพัสดุภัณฑ์ 

3. ธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

1.1 ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 
กรมการปกครอง วังไชยา  

1.2 สมาคมโรงแรมไทย 
1.3 HostMaker 
1.4 การประชุมผู้ประกอบธุรกจิ

โรงแรม ตามค าสั่ง คสช. ที่ 
6/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 
2562 

2.1 สมาคมขนส่งสินค้าและ 
โลจสิติกส์ไทย  

2.2 กรมการขนส่งทางบก 
กระทรวงคมนาคม 

2.3 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

5.1 บริษัท Shopee Thailand 
จ ากัด 

5.2 สมาคมผู้ประกอบการไทย 
อีคอมเมิรช  

5.3 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์

5.4 ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) ETDA 

 

1. ธุรกิจบริการโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 

การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจโรงแรม ได้แก่ 

1.1 ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 กรมการปกครอง วังไชยา  
สัมภาษณ์เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ (1) นายชัยรินทร์  นุกูลกิจ  

ผู้อ านวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 (2) นางสาวกุลวรา โขมพัตร์ และ (3) เจ้าหน้าที่นิติกร  

 บทบาทหน้าที่หลักของส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3  คือ รับจดทะเบียนและออก
ใบอนุญาตโรงแรม และต่อใบอนุญาตโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 

 กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 แบ่ง
ประเภท โรงแรมออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย โรงแรมประเภท 1 หมายถึง โรงแรม
ที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก โรงแรมประเภทที่ 2 หมายถึง โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและ
ห้องอาหาร โรงแรมประเภทที่ 3 หมายถึง โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหาร และ
สถานบริการหรือห้องประชุม และโรงแรมประเภท 4 หมายถึง  โรงแรมที่ให้บริการ
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ห้องพัก ห้องอาหาร สถานบริการและห้องประชุม  ตามลักษณะห้องและกิจกรรมการ
ให้บริการ 

 โรงแรมประเภท 1 มีจ านวนห้องได้ไม่เกิน 50 ห้อง โรงแรมประเภท  2 ไม่จ ากัดจ านวน
ห้อง ทั้งสองประเภทนี้ต้องมีขนาดห้องพัก 8 ตารางเมตร โรงแรมประเภท 3 และ 4  
ไม่จ ากัดจ านวนห้องพัก แต่ต้องมีขนาดห้องไม่น้อยกว่า 14 ตารางเมตร 

 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของโรงแรมแต่ละประเภท มีดังนี้  โรงแรมประเภท  1 
ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท ประเภท 2 20,000 บาท ประเภท 3 30,000 บาท และ
ประเภท 4 40,000 บาท โดยโรงแรมต้องต่อใบอนุญาตทุก 5 ปี คิดค่าธรรมเนียมลดเหลือ
ครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโรงแรมแต่ละประเภท 

 โรงแรมที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตโรงแรม ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารในเรื่องลักษณะอาคารและความมั่นคงปลอดภัยของอาคาร ซึ่งอยู่ภายใต้ 
ความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตโรงแรม จะต้องด าเนินการ 4 ขั้นตอนส าคัญ 
ดังนี้ คือ 1) ตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงแรมว่าอยู่ในพ้ืนที่จัดท าโรงแรมได้หรือไม่ (ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยผังเมือง และกฎกระทรวง)  2) อาคารที่ยื่นขอใบอนุญาตต้องผ่านการ
ตรวจสอบลักษณะอาคารที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เช่น 
ดัดแปลง ปรับปรุงอาคาร ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยมั่นคงของอาคาร 3 ) คุณสมบัติของ 
ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งจะต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 
เช่น ต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม และ 4) ลักษณะของห้องพักต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้
ใน พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น หน้าห้องต้องติด
ตัวเลขอารบิกที่ระบุตัวเลขชัดเจน เป็นต้น 

ปัญหาอุปสรรค 

1) กฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคทส าคัญต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมมี 3 ฉบับ ได้แก่  
1) พ.ร.บ. ผังเมือง ที่ก าหนดให้บางพ้ืนที่ห้ามท าโรงแรม ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) จะท าการทบทวนผังเมืองรวมทุกๆ 5 ปี 2) พ.ร.บ ควบคุมอาคารและกฎ
กระทรวงฯ ที่ก าหนดลักษณะอาคารที่จะท าเป็นโรงแรม ปัจจุบันโรงแรมกว่าร้อยละ 60 
ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เพราะมีปัญหาแบบแปลนอาคารยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
หรือไม่สามารถเปลี่ยนประเภทอาคารมาเป็นโรงแรมได้ และ 3) พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงฯ ที่ก าหนดให้โรงแรมที่มี
จ านวน 80 ห้องขึ้นไปต้องจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ Environmental 
Impact Assessment (EIA) ในการจัดท า EIA เสียค่าใช้จ่ายสูง และใช้เวลาในการจัดท า
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น า น  
(6 เดือนถึง 2 ปี) 

2) การน าห้องในคอนโดมิเนียมมาปล่อยเช่ารายวันยังไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจากขัดกับ 
พ.ร.บ. อาคารชุด ซึ่งมีกรมที่ดินเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ เนื่องจากการคอนโดมิเนียม 
มาปล่อยเช่ารายวันเป็นการละเมิดสิทธิ์และก่อความเดือดร้อนความปลอดภัยแก่เจ้าของ
ร่วม นอกจากนี้แล้ว สามารถปล่อยเช่าเป็นรายเดือนเท่านั้น ไม่สามารถปล่อยเช่าเป็น
รายวันได้ ทั้งนี้ กรมการปกครองเคยหารือกับกรมที่ดินเรื่องการปล่อยคอนโดมิเนียมให้เช่า 
ได้ข้อสรุปว่าการปล่อยคอนโดมิเนียมให้เช่ารายวันไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจากเป็นการ
ละเมิดสิทธิ์และรบกวนผู้อยู่อาศัย   

3) ที่ผ่านมาภาครัฐได้มีความพยายามในการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้ผู้ประกอบการสถานที่
พักสามารถเข้าสู่ระบบได้ เช่น กรมโยธาได้ออกกฎกระทรวงก าหนดประเภทและ
หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 ที่ผ่อนปรนให้โรงแรมที่ด าเนินการ
มาแล้ว สามารถด าเนินการปรับปรุงอาคารให้เข้าเกณฑ์โรงแรม เช่น ดัดแปลงอาคาร 
ติดตั้งบันไดหนีไฟ จัดช่องทางเดินให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีระยะเวลาให้
โรงแรมเหล่านี้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี (2559-2564)  

 
1.2 สมาคมโรงแรมไทย 

สัมภาษณ์เมื่อ วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมาเลเซีย ผู้ให้
สัมภาษณ์ คือ นายสิทธิพร หาญญานันท์ ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ สมาคมโรงแรมไทย และกรรมการ
ตรวจมาตรฐานโรงแรมไทย 

 ในการจัดท ามาตรฐานการท่องเที่ยว (ตรวจสอบและให้ระดับดาวโรงแรม) มีหน่วยงาน
รับผิดชอบ 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สมาคมโรงแรมไทย 2) มูลนิธิมาตรฐานโรงแรม
ไทย 3) กรมการท่องเที่ยว 4) ททท. 5) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว 6) กรมการปกครอง และ 
7) สภาคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานทุกๆ 3 ปี 
โดยโรงแรมที่ประสงค์จะได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว สามารถมาสมัครได้ที่
มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทยโดยจะเสียค่าใช้จ่าย 14,000 บาท ส าหรับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก 
และหากเป็นสมาชิกมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทยเสียค่าใช้จ่ายไม่เกิน 10,000 บาท 

 โรงแรมที่ประสงค์จะเปิดให้มีบริการสถานบริการ และจ าหน่ายสุรา จะต้องขอใบอนุญาต
สถานบริการ และใบอนุญาตจ าหน่ายสุราก่อน ซึ่งกระบวนการขอใบอนุญาตนั้นท าได้ง่าย  

 ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมส่งเสริมบริการสุขภาพ ได้เข้ามาดูแลตรวจสถาน
บริการนวดและสปา ท าให้ระบบการให้การบริการได้มาตรฐานมากขึ้นทั้งในด้านความ
สะอาดและปลอดภัย นอกจากนี้กรมส่งเสริมบริการสุขภาพจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาให้
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ค าแนะน าให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเป็นอย่างดี  พร้อมกับเปิดหลักสูตรการฝึกอบรม
หมอนวด รวมทั้งมีการตรวจสอบสระว่ายน้ าให้ได้มาตรฐานปลอดภัยต่อผู้ใช้อย่าง
สม่ าเสมอ 

ปัญหาอุปสรรค 

1) พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงฯ ที่ก าหนดพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(Zoning) การก าหนดผังเมืองรวมท าให้บางพ้ืนที่ไม่สามารถสร้างโรงแรมได้ เช่น ในพ้ืนที่
ลาดกระบัง ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิมีการสร้างโรงแรมเป็นจ านวนมากเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านสนามบิน โรงแรมเหล่านี้ร้อยละ 95 ไม่มีใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจโรงแรม เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณนี้ถูกก าหนดให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว (ส าหรับเกษตรกรรม) 
ผู้ประกอบการจึงหลบเลี่ยงกฎหมายโดยสร้างเป็นอพาร์ตเม้นต์ขึ้นมาก่อน (อาจตาม
ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าของที่พักท าเอง) แล้วค่อยเปลี่ยนมาท าเป็นโรงแรม 
เพราะรายได้ดีกว่า (จากปล่อยเช่ารายเดือน ได้ค่าเช่า 5,000 บาทต่อเดือน เปลี่ยนเป็นให้
เช่ารายวันมีรายได้ 2,500 บาทต่อวัน)  

2) ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะสร้างโรงแรมจะต้องขออนุญาตก่อสร้างโรงแรมที่ส านักงานเขต
ก่อน ซึ่งเป็นการขอใบอนุญาตก่อสร้าง (ใบ อ. 5 ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร และใบ 
อ. 6 ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร) บางครั้ง
เจ้าหน้าที่มักจะแนะน าให้สร้างเป็นที่พักอาศัย (ใบอนุญาตที่พักอาศัย) เพราะขออนุญาต
ได้ง่ายกว่าการขออนุญาตก่อสร้างโรงแรม เพราะติดปัญหากฎหมายว่าด้วยผังเมือง เมื่อจะ
ท าให้โรงแรมให้ถูกกฎหมายจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร ซึ่งมักจะท าได้ยาก 
และเสียค่าใช้จ่ายสูง  

3) กรมการปกครองจะท าการตรวจสอบอาคารที่ยื่นขอจดทะเบียนโรงแรม บางครั้งเป็น 
การตรวจซ้ าซ้อนกับกรมโยธาธิการและผังเมือง อีกทั้งการตรวจสอบอาคารของกรม 
การปกครองมีความละเอียดเข้มงวดมากเกินไป การขอใบอนุญาตยากท าให้ผู้ประกอบการ
ไมอ่ยากด าเนินการ 

4) การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรงแรม กฎหมายว่าด้วยผังเมือง และกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารบางครั้งเป็นการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เป็นส าคัญ ท าให้เป็นปัญหา
ในทางปฏิบัติ 

5) ไม่ควรมีการน าห้องชุดมาท าโรงแรม เพราะเป็นการลิดรอนสิทธิ์และรบกวนเจ้าของร่วม 
และท าให้ขาดความปลอดภัยส าหรับผู้พักอาศัย ตัวอย่างการน าห้องชุดมาขออนุญาตท า
โรงแรมได้ คือ โรงแรมเลอบัว เพราะมีการแบ่งแยกพ้ืนที่การใช้อาคารส าหรับที่พักอาศัย
และโรงแรมออกจากกันอย่างชัดเจน  

6) การน าคอนโดมิเนียมหรืออพาร์ตเม้นท์มาปล่อยเช่ารายวันท าให้เกิดปัญหาเรื่องความ
ปลอดภัย ความมั่นคงของประเทศ เช่น กรณีการวางระเบิดของชาวอุยกู ก็เช่าที่พักที่เป็น
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อพาร์ตเม้นท์พักอาศัย เนื่องจากการพักประเภทนี้ ไม่มีการรายงานผู้ เข้าพักให้แก่ 
ฝ่ายปกครอง 

ข้อเสนอแนะ 

1) กรมการปกครอง ควรตรวจสอบอาคารในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 
เช่น ความถูกต้องของการดัดแปลงแปลนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่  

2) การให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการสร้างงานและกระจาย
รายได้ในชุมชน  ด าเนินการเพ่ือหารายได้เสริม และต้องจดแจ้งกับฝ่ายปกครอง ซึ่งมี
ข้อก าหนดว่าต้องมีห้องพักบริการไม่เกิน 4 ห้อง พักได้ไม่เกิน 20 คน ถือว่าเป็นนโยบายที่
ดี 

3) สมาคมโรงแรมไทยพร้อมที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสถานที่พักทุกประเภทเข้าระบบได้
อย่างถูกต้อง รวมถึงการให้เช่าผ่าน Platform แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีแนวทางที่
ชัดเจนในการก ากับดูแลการปล่อยเช่าประเภทนี้ รัฐจ าเป็นต้องออกมาตรการแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน เหมาะสมเพ่ือรองรับการให้เช่าที่พักผ่าน Platform ต่างๆ พร้อมกับต้อง
ให้มีการรายงานผู้เข้าพักเพ่ือความมั่นคงของประเทศต่อฝ่ายปกครอง 

4) รัฐควรจ าแนกประเภทที่พักระยะสั้นให้ครอบคลุมประเภทที่พักที่ด าเนินการอยู่ พร้อมกับ
ออกกฎหมายเพื่อก ากับดูแลกิจการให้เหมาะสมกับที่พักทุกประเภท ดังเช่น ประเทศญี่ปุ่น 
มีการออกกฎหมายให้มีการปล่อยบ้านเช่า หรือห้องชุดระยะสั้นแก่นักท่องเที่ยวแบบมี
เงื่อนไข เช่น การก าหนดวันให้พักต่อปี การรายงานวันเข้าพักและจ านวนผู้เข้าพักต่อฝ่าย
ปกครอง ฤดูกาลที่เปิดให้เข้าพัก เป็นต้น  

5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทบทวนหรือแก้กฎหมายว่าด้วยผังเมืองที่อนุญาตให้พ้ืนที่สีเขียว 
(เขตลาดกระบัง) สามารถสร้างโรงแรมได้ เนื่องจากพ้ืนที่เหล่านี้มีศักยภาพในการสร้างเป็น
โรงแรมเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ 

6) รัฐควรหาทางลดกระบวนการขั้นตอน และลดจ านวนเอกสารการต่อใบอนุญาต ซึ่งโรงแรม
จะต้องต่อใบอนุญาตทุกๆ 5 ปี ที่ผ่านมาการต่อใบอนุญาตต้องใช้เอกสารกว่า 20 ฉบับ 
เช่นเดียวกับการขอใบอนุญาต โดยเสนอว่าในการต่อใบอนุญาตโรงแรมควรท าระบบ
เดียวกับกรมสรรพากร ที่สามารถยื่นเอกสารต่างๆ ผ่านออนไลน์ได้ และใช้วิธีสุ่มตรวจ
โรงแรม  

7) รัฐควรมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานราชการใช้บริการโรงแรม และที่จัด
ประชุมสัมมนาเฉพาะโรงแรมที่ถูกกฎหมาย หรือโรงแรมที่ได้รับรองมาตรฐานโรงแรมของ
กรมการท่องเที่ยว (ใบรับรองมาตรฐานโรงแรม เป็นมาตรการสมัครใจมีระยะเวลา 3 ปี มี
การจัดมาตรฐานโรงแรมแบ่งเป็นระดับ 1-5 ดาว) 

8) รัฐควรสนับสนุนให้โรงแรมสามารถเข้าระบบให้ถูกต้อง มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินการ
ที่ให้ชัดเจน กระบวนการด าเนินการต้องง่าย ไม่ยุ่งยาก และมีค่าใช้จ่ายไม่มาก  
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1.3 Host Maker 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ นายวรวุฒิ  พาหุวัฒนกร  นายวัชระพงษ์  แก้วภิรมย์ จากบริษัท Host 
Maker และนายจิณัฐวุฒิ  ประชากิจกุล จากโรงแรม Rapala Rock Wood Resort เมื่อ วันศุกร์ที่ 31 
พ.ค. 2562 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 บริษัท Host Maker เป็นบริษัทส่งเสริม Home stay ส าหรับคนในชุมชน เพ่ือที่จะท าให้มี
ที่พักที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้พัก เช่น ต้องมี wi-fi ห้องน้ าต้องสะอาด ผ้าห่มผ้า
ปูที่นอนต้องสะอาดและสีเรียบร้อย ซึ่งบริษัทเห็นว่าโดยทั่วไปแล้วโฮมสเตย์จะมีจุดแข็ง
เรื่องบรกิารอาหาร ทิวทัศน์ และวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ปัญหาอุปสรรค 

1) การข้ึนทะเบียนโฮมสเตย์มีข้อก าหนดระเบียบขั้นตอนไว้แล้ว แต่ในทางปฏิบัติการอนุญาต
ยังเป็นการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ในบางกรณีถ้ามีคนคัดค้านเจ้าหน้าทีจ่ะไม่ออก
ใบอนุญาตให้ เพราะไม่อยากมีปัญหากับผู้คัดค้าน ส่วนการท า Bed and breakfast 
(B&B) ก็ไม่มีข้อบังคับระดับหมู่บ้านว่าห้ามท า (บางหมู่บ้านไม่มีข้อบังคับ เพราะไม่ได้จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล) เรื่องนี้จึงไม่ใช่ประเด็นทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่อง
ทางสังคมด้วย โดยหลักการทางกฎหมายแล้ว ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก าหนด
ไว้ว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์สามารถให้เช่าได้ ดังนั้นจึงไม่มีข้อห้ามในการน าบ้านเช่าและ
ห้องเช่ามาท าที่พักรายวัน แตอ่ย่างไรก็ตาม กฎหมายโรงแรมก าหนดว่าห้องพักที่ให้เช่าถือ
ว่าเป็นโรงแรม 

2) ปัจจุบันคอนโดมิเนียมมีการปล่อยให้เช่ารายวัน รายสัปดาห์มากขึ้น ส่วนมากเป็นประเภท 
Low rise ราคาต่ ากว่า 10 ล้าน ผู้ซื้อมักน ามาปล่อยเช่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจาก
ประเทศจีน เพราะเป็นผู้มีเงินและไม่ได้อยู่เอง ถ้าเป็นคอนโดมิเนียมในกลุ่ม Ideo ที่ราคา 
2-5 ล้านบาท ผู้ซื้อจะเป็นผู้มีรายได้ปานกลางคนไทยที่ซื้อไว้ส าหรับพักอาศัยเอง ไม่ได้
ปล่อยเช่า ปัญหาที่พบ คือ หากเจ้าของเป็นคนจีน จะท าให้รายได้จากการปล่อยเช่าห้อง
ถูกส่งออกไปต่างประเทศหมด 

3) ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มี platform การให้เช่าที่พักของตนเอง ท าให้ผู้ประกอบการ
ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับ platform ของต่างชาติ เช่น Agoda (20%) และ Booking 
(15%) ซึ่ง platform เหล่านี้มักจะโอนเงินไปต่างประเทศได้เลยโดยประเทศไทยไม่ได้รับ
ผลประโยชน์อะไร 
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ข้อเสนอแนะ  

1) ควรมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Host) ให้เช่าบ้านหรือห้องชุด
รายวันใน platform ต่างๆ ในประเทศไทย โดยก าหนดว่าผู้ที่จะด าเนินการให้เช่าได้
จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น 

2) ปัญหาเรื่อง co-existence ระหว่างโฮมสเตย์กับโรงแรมอาจใช้วิธีการจัดท า Zoning เพ่ือ
ก าหนดพ้ืนที่ว่าพื้นที่ไหนควรมีโฮมสเตย์หรือโรงแรม เช่น ย่านอโศกย่านใจกลางเมือง ควร
ท าเป็นโรงแรม ส่วนย่านสุขุมวิทซอย 33 ออกมาควรเป็นโฮมสเตย์ เพราะเป็นพ้ืนที่พัก
อาศัย 

3) ควรมีหน่วยงานหรือทีมงานของภาครัฐช่วยแก้ปัญหาเก่ียวกับที่พักให้เช่าส่งเสียงดังรบกวน
ผู้พักอาศัย การมีกลิ่นบุหรี่จากผู้สูบบุหรี่ในที่พัก ในขณะเดียวกันผู้ให้เช่าจะต้องมีวิธีแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้ด้วย เช่น ติดป้าย “ห้ามสูบบุหรี่” หรือ “ห้ามน าสัตว์เลี้ยง” หรือ ป้าย “ห้าม
ส่งเสียงดัง” ติดไว้ที่ห้องด้วย 

4) ควรมีระบบออนไลน์ในการส่งข้อมูลการแจ้งรายชื่อผู้เข้าพักต่อส านักงานตรวจคนเข้าเมือง
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ 

5) ในการก ากับดูแลการปล่อยเช่าห้องชุด บ้านเช่าระยะสั้น ควรมีเงื่อนไขดังนี้ 1)  ก าหนด
จ านวนการให้เข้าพักต่อปีไม่ควรเกิน 180 วันต่อปี 2) กรณีพักเกิน 180 วันต่อปี ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมเพ่ิม 3)  ให้ผู้ประกอบการหนึ่งคนสามารถท าด าเนินการได้ไม่เกิน 1-2 แห่ง   
และ 4) ควรแบ่งประเภทที่พักแต่ละชนิดให้ครอบคลุม และมีการก ากับดูแลที่พักที่ละ
ประเภทให้ชัดเจน  

 
1.4  การประชุมผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ตามค าสั่ง คสช. ที่ 6/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 

2562 
ทางคณะผู้วิจัยเข้าร่วมงานประชุมที่ฝ่ายปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดประชุม เพ่ือ

ชี้แจงแนวทางการด าเนินการแก่ผู้ประกอบการโรงแรมตามมาตรา 44 ตามค าสั่ง คสช. ที่ 6/2562 ลง
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00- 15.00 น. ณ ห้องประชุมอโยธ
ยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1) คุณวุฒิพัฒน์ วงศ์นิ่ม จ่าจังหวัด ชี้แจงว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม มีดังนี ้
- พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 ก าหนดว่า ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 15 ไม่ขอใบอนุญาต จะได้รับ

โทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับวันละ  
1 หมื่นบาท  

- กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2551 ก าหนดประเภทของโรงแรมไว้ 4 ประเภท ได้แก่ ประเภท 
1 ห้องพัก ไม่เกิน 50 ห้อง ค่าธรรมเนียม 1 หมื่นบาท ประเภท 2 ห้องพัก ห้องอาหาร 
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ค่าธรรมเนียม 2 หมื่นบาท ประเภท 3 ห้องพัก ห้องอาหาร ห้องประชุมหรือสถาน
บริ ก า ร  ค่ า ธ ร รม เนี ย ม  3 หมื่ น บ าท  ป ร ะ เภท  4 ห้ อ ง พั ก  ห้ อ ง อ าห า ร  
ห้องประชุม และสถานบริการ ค่าธรรมเนียม 4 หมื่นบาท การต่อใบอนุญาตทุกๆ 5 ปี 
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุจะลดเหลือเพียง 50% ของค่าธรรมเนียมตอนขอใบอนุญาต 
เมื่อได้ใบอนุญาตโรงแรมแล้ว ต่อมาจะต้องจัดตั้งผู้จัดการโรงแรม (มีใบรับรองคุณวุฒิ
ด้านโรงแรม หรือผู้ที่จบปริญญาตรี) 

- การประกอบกิจการเก็บค่าเช่ารายวัน ถือว่าเข้าข่ายการประกอบกิจการโรงแรม  
ถ้าเป็นการเก็บค่าเข้าพักรายเดือนไม่ถือว่าเป็นโรงแรม 

- กรณีการน าอพาร์ตเม้นท์มาปล่อยเช่ารายวันสามารถท าได้ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 
2551 “สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม” ให้ผู้ประกอบการมาจดแจ้งเป็นสถานที่พักที่ไม่
เป็นโรงแรม (ยื่นผ่านอ าเภอ และไม่มีค่าธรรมเนียม ทางจังหวัดจะส่งเจ้าหน้าที่ไป
ตรวจดูสถานที่ จังหวัดออกใบจดแจ้งให้ ผู้ลงนามคือ ผู้ว่าราชการจังหวัด ท าหน้าที่
เป็นนายทะเบียน ภายในกรุงเทพ ผู้ลงนามคืออธิบดีกรมการปกครอง ท าหน้าที่ 
นายทะเบียน) สถานที่พักประเภทนี้จะต้องมีจ านวนห้องพักรวมไม่เกิน 4 ห้อง ผู้เข้า
พักรวมไม่เกิน 20 คน 

- ค าสั่ง คสช. ที่ 6/2562 ยกเว้นให้เฉพาะกฎหมายว่าด้วยผังเมืองและข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น แต่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฎหมายของ
ศิลปากร กรณีอยู่ในพื้นท่ีเมืองที่ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก 

- กรณีประกอบธุรกิจโรงแรมอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งอาจจะติดปัญหา 
ผังเมืองหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่ออกตาม พ.ร.บ. ผังเมือง อย่างไรก็ตาม ยังต้อง
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฎหมายกรมศิลปากร ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ
จะต้องมีอาคารก่อน 15 สิงหาคม 2559 ให้แจ้งพนักงานท้องถิ่น (กองช่าง) เพ่ือให้
ท้องถิ่นทราบถึงการฝ่าฝืนและด าเนินการปรับปรุงอาคารเกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น 
การติดเครื่องดับเพลิง เป็นต้น ซึ่งต้องยื่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 กันยายน 2562 

- ค าสั่ง คสช. สามารถยกเว้นข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ แต่ยังมิได้ให้อ านาจในการยกเว้น
กฎกระทรวง ตัวอย่างกรณีเทศบาลนคร พระนครศรีอยุธยา มีการก าหนดว่าบางพ้ืนที่
ห้ามท าโรงแรม 

- ผู้ประกอบการที่มีแบบแปลนอยู่แล้วต้องให้เทศบาลตรวจสอบว่าแปลนดังกล่าวว่า
เป็นไปตามกฎกระทรวงเรื่องผังเมือง ปี 2559 และกฎกระทรวงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงจากหอพักเป็นโรงแรมจะต้องท าแบบแปลนใหม่  

- เรื่องระบบดับเพลิงจะอยู่ในแปลนงานระบบไฟฟ้าจะต้องระบุในแบบแปลนตอนขอ
อนุญาตด้วย (ปัจจัยส าคัญในการพิจารณาออกใบอนุญาต) แบบแปลน และระบบงาน
ไฟฟ้านี้ให้วิศวกรหรือสถาปนิกสามัญ หรือวุฒิเป็นผู้รับรองแบบก่อน  
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- การยื่นขอใบอนุญาตโรงแรมจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่ออ าเภอออกเอกสาร รร. 1  
ให้ผู้ประกอบการแล้วเท่านั้น  

2) คุณศักรินท์ อินทสถิตย์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ข้อมูลว่า
ธุรกิจโรงแรมมักประสบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย 2 ฉบับหลัก ได้แก่ 
- พ.ร.บ. ผังเมือง และข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับผังเมือง ที่มีข้อก าหนดห้ามท าโรงแรม

ในบางพ้ืนที่ 
- พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ตัวอย่างเช่น ข้อ 4 ก าหนดว่า พ้ืนที่ว่างรอบอาคารต้องมีพ้ืนที่

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในร้อยส่วนของพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ข้อ 5 กรณีอาคาร  
2 ชั้น ชั้นละ 10 ห้อง ขนาดช่องทางเดินในอาคาร 1 เมตร ขนาดความกว้างของบันได 
บันไดหนีไฟทุก 40 เมตร น้ าหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 150 ต่อ ตร.ม. เครื่องดับเพลิง 
ก ร ณี อ า ค า ร  2 ชั้ น  แ ต่ มี ห้ อ ง พั ก เ กิ น  10-20 ห้ อ ง  ข น า ด ช่ อ ง ท า ง เ ดิ น  
1.5 เมตร กรณีอาคารเกินกว่า 20 ห้อง ขนาดทางเดิน 1.5 เมตร น้ าหนักบรรทุกไม่
น้อยกว่า 200 ต่อ ตร.ม.  กรณีอาคาร 3 ชั้น ต้องมีระบบดักจับควัน Smoke 
detector/ Heat detector 

- กรณีโฮมสเตย์ หน่วยงานก ากับดูแล คือ หน่วยการกีฬาและการท่องเที่ยวจังหวัด  
3) ตัวแทนกรมศิลปากร ให้ข้อมูลว่า บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาได้ขึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลก ฉะนั้น ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้อาคาร เช่น เปลี่ยนจากที่พัก
อาศัยมาเป็นโรงแรม เป็นต้น หากมิได้เปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงอาคาร ไม่ต้องยื่นขอ
อนุญาตที่กรมศิลปากร แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงอาคารผิดจากเดิม เช่น การกั้นห้อง ท า
บันไดหนีไฟ ต้องยื่นขออนุญาตก่อน ถ้าไม่ขออนุญาต หากกรมศิลปากรตรวจพบจะออก
จดหมายระงับหรือสั่งให้รื้อถอนก่อนจนกว่าจะขออนุญาต (ไม่มีระบบเสียค่าปรับ) โดย
ก าหนดความสูงของอาคาร ไว้ 3 โซน ดังนี้ 
- โซน 1 อาคารความสูงได้ไม่เกิน 8 เมตร 
- โซน 2 อาคารความสูงได้ไม่เกิน 12 เมตร 
- โซน 3 อาคารความสูงได้ไม่เกิน 15 เมตร 

4) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชี้แจงว่า  
- ปัญหาที่โรงแรมไม่สามารถเข้าระบบให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ เพราะติดปัญหาจาก

กฎหมายหลัก 2 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ. ผังเมือง และ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร จากปัญหา
ดังกล่าวเป็นที่มาของการออกค าสั่ง คสช. ที่ 6/2562 วิธีแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ผลักดันให้ผู้ประกอบการด าเนินการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ของการใช้อาคาร ผู้ประกอบการที่ไม่เคยท าโรงแรมมาก่อนสามารถยื่น
ค าขอได้จนถึง 18 สิงหาคม 2564 ส่วนผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการโรงแรมมา
ก่อนจะต้องยื่นก่อน 9 กันยายน 2562  
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5) ส าหรับการใช้พ้ืนที่ของกรมธนารักษ์ส าหรับสร้างเป็นโรงแรมนั้น ทางกรมธนารักษ์จะ
ตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน เช่น การยื่นเรื่องไปที่กรมศิลปากรเพ่ือตรวจสอบ
ว่าพ้ืนที่นั้นๆ สามารถจัดตั้งโรงแรมได้หรือไม่ เป็นต้น 

 

2. ธุรกิจรับส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ 

2.1 สมาคมขนส่ งสิ นค้ า และ โลจิ สติ กส์ ไ ทย  (Thai Transportation and Logistics 
Association: TTLA) 

สัมภาษณ์เมื่อวันที่  14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30-12.30 น. ณ สถานีขนส่งสินค้า 

พุทธมณฑล ผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ดร. ชุมพล สายเชื้อ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย และ 

Managing Director ของ BS Group 

1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจขนส่งด่วนในประเทศไทย 

ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งด่วน ส่วนใหญ่เริ่มต้นจากธุรกิจขนส่งแบบดั้งเดิมหรือแบบ B2B แต่

ต่อมาได้ขยายขอบเขตธุรกิจมาให้บริการขนส่งด่วนตามการเปลี่ยนแปลงของความต้องการในตลาด 

และการเติบโตของธุรกิจ E-commerce ซึ่งแต่เดิมนั้น ธุรกิจขนส่งจะเน้นส่งในรูปแบบ B2B เป็นหลัก 

โดยประเภทสินค้าที่มีการขนส่ง ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง สินค้าเกษตรกรรม/พืชไร่ และ

สินค้าส่งออก ต่อจากนั้นก็เริ่มมีการขนส่งให้กับกลุ่ม Modern trade มากขึ้นซึ่งเข้ามามีบทบาทและกิน

ส่วนแบ่งตลาดจากการขนส่งรูปแบบเดิมไปค่อนข้างมาก จนกระทั่งเกิดรูปแบบการส่งสินค้าประเภท 

B2C หรือกลุ่ม E-commerce ซึ่งถือว่าสัดส่วนยังน้อยมาก เมื่อเทียบกับรูปแบบการขนส่งแบบดั้งเดิม

และแบบ Modern trade 
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รูปแบบการให้บริการขนส่ง 

 

อย่างไรก็ดี ส าหรับธุรกิจขนส่งด่วน สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) การขนส่ง

แบบ On-demand และ (2) การขนส่งพัสดุ (Parcel) ซึ่งความแตกต่างจะอยู่ที่กลุ่มสินค้าที่ขนส่ง พ้ืนที่

ให้บริการ และพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง สรุปได้ดังนี้ 

ลักษณะของ Express delivery การขนส่งแบบ On-demand การขนส่งพัสดภุัณฑ ์
กลุ่มสินค้า อาหารและเอกสาร พัสดุภัณฑ์ต่างๆ 
ขอบเขตพ้ืนที่ให้บริการ ครอบคลุมหัวเมืองช้ันใน เช่น กทม. 

ปริมณฑล 
ครอบคลุมทั่วประเทศ 

ยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง ส่วนใหญ่ใช้จักรยานยนต์เป็นหลัก 
เพื่อความคล่องตัว 

ส่วนใหญ่นิยมใช้รถกระบะ 

 

ปัจจุบัน ส่วนแบ่งตลาดของกลุ่มธุรกิจขนส่งด่วน ผู้ เล่นรายใหญ่อันดับหนึ่ง คือ บริษัท 

ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไทย มีความได้เปรียบด้านโครงข่ายการให้บริการ 

บุคลากร และความช านาญในการขนส่งสินค้าในพ้ืนที่ห่างไกล นอกจากนี้ ยังมีความได้เปรียบเนื่องจาก

มี Economies of scale จากการให้บริการขนส่งไปรษณียภัณฑ์อ่ืนๆ ด้วย อย่างไรก็ดี ราคาค่าขนส่ง

ของไปรษณีย์ไทยจะสูงกว่าค่าบริการของเอกชน (กรณีส่งสินค้าด่วน ค่าบริการของไปรษณีย์ไทยคือ 67 

บาท/กก. ขณะที่ค่าบริการของ Kerry คือ 30-50 บาท/กก.163) ส่วนอันดับสอง คือ บริษัท Kerry ซึ่ง

เป็นบริษัทร่วมทุนจากฮ่องกง เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยเฉพาะการใช้

เทคโนโลยี และการลงทุนในโครงข่ายการให้บริการที่ปัจจุบันขยายไปในต่างจังหวัด ทั้งจุดรับส่งสินค้า 

และจ านวนรถที่ให้บริการ  

                                           
163 ราคาขึ้นกับประเภทพัสดุ เช่น ซอง กลอ่งขนาดเล็ก เป็นต้น หรือขึ้นกับปลายทาง เช่น กทม. ต่างจังหวัด เป็นต้น 

การค้าแบบ B2B
50%

ขนส่งสินค้าโมเดิร์นเทรด
40%

ขนส่งสินค้า E-commerce
4%

อ่ืนๆ
6%
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นอกจากผู้ประกอบการสองรายใหญ่ในตลาดแล้ว จ านวนผู้ประกอบการในธุรกิจนี้ยังมีอีก

จ านวนมาก จากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าปี พ.ศ. 2560 มีผู้ประกอบการธุรกิจรับส่ง

เอกสาร/สิ่งของ ประมาณ 366 ราย164 โดยกลุ่มธุรกิจขนส่งด่วนยังเป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติ จะ

เห็นได้ว่าหลายบริษัทในตลาดเป็นการร่วมทุนจากต่างชาติ อาทิ Best Express Thailand (จีน) SCG 

Yamato Express (ญี่ปุ่น) J&T Express (อินโดนีเซีย) เป็นต้น ส่วนผู้ประกอบการ SME ไทยในธุรกิจ

ขนส่งด่วนก็มีจ านวนมากเช่นกัน แต่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ตัวอย่าง

สมาชิกสมาคมฯ ที่ให้บริการส่งด่วน เช่น Nim Express, Blue & White Express, BS Express, IT 

Transport, Business idea เป็นต้น 

2. สภาพการแข่งขันของธุรกิจขนส่งด่วนในประเทศไทย 

ปัจจุบันธุรกิจขนส่งด่วนเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมาก โดยเฉพาะการแข่งขันในด้านราคา 

การตั้งราคาของผู้ประกอบการบางรายมีลักษณะที่ต่ ากว่าต้นทุน ท าให้ผู้ประกอบการไทยซึ่งมีเงินทุนไม่

สูงมากและมีสายป่านที่ไม่ยาวนักไม่สามารถแข่งขันโดยตรงกับผู้ให้บริการกลุ่มนี้ได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

บริษัทที่มีการลงทุนโดยต่างชาติและมีเงินทุนจ านวนมาก ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยจะหลีกเลี่ยงการ

แข่งขันโดยตรง ด้วยการให้บริการที่แตกต่างออกไป เช่น ให้บริการขนส่งสินค้าที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่

กว่า หรือเป็นการให้บริการกับผู้ประกอบการ E-commerce โดยตรง แทนการผูกสัญญากับกลุ่ม 

Marketplace เป็นต้น  

อย่างไรก็ดี ส าหรับค่าบริการขนส่ง ทางสมาคมฯ มีการประกาศราคากลางที่เป็นราคาอ้างอิง

แก่ผู้ประกอบการ โดยค านวณจากตัวแปรที่ส าคัญ 4 ตัว ได้แก่ (1) ระยะทางไปและกลับ (2) ราคา

น้ ามันดีเซล (3) อัตราการสิ้นเปลื้องน้ ามันของรถแต่ละประเภท (ขาไปรถหนัก-ขากลับรถเบา) (4) ค่า

เสื่อมราคาของรถแต่ละประเภทหรือค่างวดรถ ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติกลับพบว่า ผู้ให้บริการหลายรายคิด

ค่าบริการที่ต่ ากว่าทุน เพ่ือเน้นการสร้างฐานลูกค้า 

3. แนวโน้มการเติบโตและการปรับตัวของธุรกิจขนส่งด่วนในประเทศไทย 

ธุรกิจขนส่งด่วนในประเทศไทยจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ ปัจจัยหลักอยู่ที่การเติบโตของ

ธุรกิจ E-commerce โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกลุ่ม E-marketplace ยังคงแข่งขันกันอย่างดุเดือด ก็จะ

ยังท าให้ความต้องการต่อบริการขนส่งด่วนเพ่ิมขึ้นเช่นกันในลักษณะของ Complementary goods 

ส่วนปัจจัยอื่นๆ คือ การปรับตัวโดยการพัฒนาบริการให้ตอบโจทย์ของลูกค้า ซึ่งในตลาดขนส่งสินค้าจะ

แข่งขันกันที่ความรวดเร็ว ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งด่วนจะต้องพัฒนารูปแบบการให้บริการ เช่น  

                                           
164 เฉพาะจ านวนผู้ประกอบการที่ส่งงบการเงิน 
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 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือให้ลูกค้าใช้งานได้สะดวก รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีใน

การบริหารจัดการขนส่งสินค้า เป็นต้น ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้และเงินทุนในการ

ลงทุนเพื่อน าเทคโนโลยีมาใช้  

 การสร้างโครงข่ายขนส่งสินค้าให้ครอบคลุมในหลายพ้ืนที่ เช่น การเพ่ิมจุดรับส่งสินค้า 

(Drop points) การวางโครงข่ายรถขนส่ง เป็นต้น 

 การสร้างมาตรฐานการให้บริการให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจาก

ผู้ใช้บริการ เช่น ถ้าผู้ประกอบการสามารถการันตีระยะเวลาในการขนส่งได้ เช่น 

Next-day delivery หรือ Same-day delivery จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ

ให้แก่ลูกค้าในการเลือกใช้บริการครั้งถัดไปได้  

4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลักๆ มี 2 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ. 

รถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งสามารถจ าแนกประเด็นที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 

ประเด็นการขออนุญาตประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ก าหนดให้

ผู้ที่จะประกอบธุรกิจขนส่งจะต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการ เมื่อพิจารณาลักษณะของธุรกิจขนส่ง

ด่วนแล้วจะเข้าข่ายการให้บริการขนส่งไม่ประจ าทาง อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติส าหรับกลุ่ม

ผู้ประกอบการที่เดิมท าธุรกิจขนส่งแบบดั้งเดิม (B2B) และขยายการให้บริการมาเป็นขนส่งด่วน (B2C) 

ส่วนใหญ่ไม่ได้ขอใบอนุญาตประกอบกิจการเพิ่มเติม 

ประเด็นของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง หากยานพาหนะนั้นมีน้ าหนักเกินกว่า 2,200 

กิโลกรัม หรือยานพาหนะนั้นมีวัตถุประสงค์ใช้เพ่ือการขนส่ง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขภายใต้ พ.ร.บ. 

การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งจะมีข้อก าหนด เช่น ลักษณะของรถ น้ าหนักบรรทุก ป้ายทะเบียนรถ 

เป็นต้น ส่วนรถจักรยานยนต์นั้น จะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 อย่างไรก็ดี ในทาง

ปฏิบัติมีปัญหาการน ารถยนต์ป้ายด ามาใช้ในการขนส่งแทนรถยนต์ป้ายเหลืองจ านวนมาก  

ประเด็นผู้ขับรถขนส่ง ตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2542 หากเป็นการขนส่งไม่ประจ า

ทาง ผู้ขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถซึ่งมีทั้งหมด 4 ประเภท แต่ใบอนุญาตเหล่านี้จะครอบคลุม

เฉพาะรถที่มีขนาดใหญ่เท่านั้น ขณะที่ผู้ขับรถขนส่งด่วนที่เป็นรถจักรยานยนต์หรือรถกระบะ ส่วนใหญ่

จะใช้ใบขับขี่ส่วนบุคคล นอกจากประเด็นเรื่องใบขับขี่แล้ว ยังมีกฎหมายของกระทรวงแรงงานที่
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เกี่ยวข้องกับแรงงานในภาคโลจิสติกส์ อาทิ การก าหนดอัตราค่าแรงขั้นต่ า 165 มาตรฐานแรงงาน166 

ชั่วโมงการท างาน เช่น ท างาน 4 ชม. ต้องพัก 1 ชม. เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กฎหมายนี้ยังไม่ครอบคลุม

ถึงผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มธุรกิจขนส่งด่วน 

ประเด็นการบริหารจัดการ อาทิ การวางหลักทรัพย์เพ่ือชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา 52 ของ 

พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 แต่ในทางปฏิบัติผู้ประกอบการหลายรายไม่ทราบว่าหลังจากได้รับ

ใบอนุญาตแล้วจะต้องมีการวางหลักทรัพย์ในส่วนนี้ นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายเรื่องการติดตั้ง GPS ซึ่ง

ปัจจุบันใช้บังคับกับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทรวมถึงรถตู้ร่วม บขส. และรถบรรทุกสาธารณะ

และรถบรรทุกส่วนบุคคลตั้ งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้บังคับใช้กับกลุ่มรถกระบะ  

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการขนส่งหลายรายสมัครใจที่จะติดตั้ง GPS ในรถประเภทอ่ืนๆ ด้วย เช่น รถ

กระบะ เพ่ือใช้บริหารจัดการและติดตามการขนส่ง 

5. ปัญหาและอุปสรรคหลัก (Pain points) ในการด าเนินธุรกิจขนส่งด่วน 

 ส าหรับการออกใบอนุญาตผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง ทั้งการขนส่งแบบดั้งเดิม (B2B) 

และการขนส่งด่วน (B2C) หน่วยงานภาครัฐไม่มีการจ ากัดจ านวนใบอนุญาต ท าให้ใน

ตลาดมีผู้เล่นจ านวนมาก บางครั้งเกิดภาวะอุปทานส่วนเกิน (over supply) ซึ่ง

น าไปสู่สงครามราคาในท่ีสุด  

 การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม อาทิ การทุ่มตลาดโดยการตั้งราคาที่ต่ ากว่าต้นทุน ซึ่ง

ปัจจุบันยังไม่มีการเข้ามาก ากับดูแลโดยหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ

รายใหญ่ๆ มีอ านาจในการต่อรองกับผู้ใช้บริการขนส่ง ท าให้ผู้ประกอบการรายเล็กๆ 

ถูกตัดโอกาสในการรับงาน ฉะนั้น ภาครัฐควรเข้ามาแก้ไขปัญหาโดยการจัดสรรพ้ืนที่

ที่เป็น Common facilities ในชุมชนหรือย่านการค้า อาทิ จุดรับสินค้า จุดกระจาย

สินค้า เป็นต้น 

                                           
165 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เร่ือง อตัราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที ่8) ข้อ 5 …“(17) สาขาอาชีพนกับริหารการขนส่งสินค้า
ทางถนน ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวนัละสี่ร้อยหกสิบบาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยหา้สิบบาท (18) สาขาอาชีพผู้
ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยบาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกวา่วันละสี่ร้อยเจ็ดสิบ
ห้าบาท (19) สาขาอาชพีผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกวา่วันละสามร้อยแปดสิบห้าบาทและระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อย
กว่าวันละสี่ร้อยหกสิบห้าบาท (20) สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทและระดับ 
2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยห้าสิบห้าบาท”  
ที่มา: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/331/T_0016.PDF 
166 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่ือง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชพีภาคบริการ สาขาพนักงาน
ขับรถบรรทุกขนส่งสินค้า 
ที่มา: http://www.dsd.go.th/standard/Region/Download_Doc/10080 
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 ปัจจุบันรถกระบะที่ใช้ในการขนส่งส่วนใหญ่ใช้รถป้ายทะเบียนด าซึ่งผิดกฎหมาย  

 การจัดสรรพื้นที่ในการประกอบธุรกิจคลังสินค้า เนื่องจากกฎหมายผังเมืองในปัจจุบัน

ยังไม่ได้วางแผนพ้ืนที่สีเม็ดมะปรางเพ่ือท าคลังสินค้าที่รองรับต่อการขยายตัวของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคต ปัจจุบันจึงมีปัญหาเรื่องการจัดตั้งคลังสินค้านอกเขต

ที่ พ.ร.บ. ผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ก าหนด หรือปัญหาเรื่องการน าอาคารเก่า

มาใช้ในการประกอบธุรกิจคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าซึ่งอาจผิดวัตถุประสงค์

ของอาคารที่มีอยู่เดิม ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 เป็นต้น 

6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 การสร้างเงื่อนไขการออกใบอนุญาต เพ่ือเป็นการจ ากัดจ านวนใบอนุญาตของ

ผู้ประกอบการ โดยอาจก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ขอใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน

วิชาชีพ หรือต้องเข้าร่วมสมาคมวิชาชีพต่างๆ รวมไปถึงการก าหนดเงื่อนไขให้เปิดเผย

โครงสร้างต้นทุนการประกอบการ เพ่ือใช้ข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการวิเคราะห์ 

หากเกิดกรณีท่ีมีการทุ่มตลาด 

 การส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยเฉพาะการป้องกันการทุ่มตลาด โดยการศึกษา

ตัวอย่างกฎหมายของต่างประเทศ เช่น UK มีกฎหมายเพ่ือป้องกันปัญหาการทุ่ม

ตลาด การถ่ายโอนทางบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี และกฎหมายป้องกันการผูกขาด 

 ภาครัฐควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้ และสนับสนุนด้านเงินทุนให้

สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบธุรกิจ หรือภาครัฐอาจช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการไทย โดยใช้กลไกการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เป็นต้น 

 ภาครัฐควรวางแผนด้านผังเมือง เพ่ือรองรับความต้องการต่อบริการขนส่งสินค้าและ

ป้องกันปัญหาความแออัดในเมือง โดยจัดสรรพ้ืนที่สร้าง common facilities เช่น 

จุดรับส่งสินค้าร่วมกัน เป็นต้น  ตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่น ทางเขตหรือเทศบาลมีการ

จัดสรรพ้ืนที่ส่วนกลางเพ่ือท าเป็นจุดรับส่งและกระจายสินค้า นอกจากนี้ จาก

การศึกษา “โครงการสร้างศักยภาพการแข่งขันให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ขนส่ง และ

การจัดการระบบโลจิสติกส์กรุงเทพมหานครและปริมณฑล”167 ของ สกว. ร่วมกับ  

4 มหาวิทยาลัย ซึ่งผลการศึกษาในระยะที่ 1 สรุปว่า ภาครัฐควรสนับสนุนการจัดตั้ง

ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า (City Distribution Centre: CDC) และศูนย์กระจาย

                                           
167 ที่มา: https://www.trf.or.th/trf-featured/13486-mou-academic-co-operation-for-logistics-planning-in-bangkok-
metropolitan-region 
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สินค้าย่อยในเขตเมือง ส่วนโครงการระยะที่ 2 พยายามต่อยอดการท าให้เกิด CDC 

และการสร้ างแพลตฟอร์มร่ วมขน (Joint Delivery System: JDC) โดย CDC  

มีหน้าที่รวบรวมและกระจายสินค้า เพ่ือลดการขนส่งที่ไม่จ าเป็น ส่งเสริมรูปแบบ  

การร่วมขนของผู้ประกอบการ ลดจ านวนเที่ยวรถในการขนส่ง และลดมลพิษที่เกิด

จากการขนส่ง 

  

2.2 กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 

สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30-10.30 น. ณ กรมการขนส่งทางบก ผู้ให้

สัมภาษณ์ ได้แก่ (1) นางสุภา โชติงาม ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย และ (2) นางนริศรา สิริทวีพร 

หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและระเบียบ 2 

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจขนส่งด่วน 

กรมการขนส่งทางบกมีกฎหมายภายใต้การก ากับดูแลอยู่ 2 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ. การขนส่ง 

ทางบก พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งมีข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

ขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์/ ธุรกิจขนส่งด่วน ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

(1) พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จะใช้ก ากับดูแลรถขนาดใหญ่ที่มีน้ าหนักตั้งแต่ 

2,200 กก. ขึ้นไป หรือรถที่มีวัตถุประสงค์ในการรับจ้างขนส่ง ฉะนั้น ส าหรับกลุ่ม

ธุรกิจขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์หรือธุรกิจขนส่งด่วนจะเข้าข่ายการใช้รถเพ่ือการ

รับจ้าง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดใน พ.ร.บ การขนส่งทางบกฯ 

ซึ่งมีประเด็นหลักๆ ดังนี้ 

i. เรื่องใบอนุญาตประกอบธุรกิจ เนื่องจากการประกอบธุรกิจขนส่งด่วนเข้าข่าย

การประกอบกิจการขนส่งไม่ประจ าทาง ฉะนั้น ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องขอ

ใบอนุญาตขนส่งไม่ประจ าทางจากนายทะเบียนของกรมการขนส่งทางบก 

ii. เรื่องการวางหลักทรัพย์สําหรับชดใช้ค่าเสียหายหลังจากได้รับใบอนุญาต 

ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกอนุญาตให้ใช้กรมธรรม์ประกันภัยเพ่ือค้ าประกัน

ได้ เช่น ประกันภัยของรถยนต์ ซึ่งปกติต้องใช้ยื่นเวลาขอต่อทะเบียนรถอยู่

แล้ว168 เป็นต้น 

                                           
168 กฎกระทรวงการวางหลักทรัพย์ จ านวน มูลค่า และอัตราค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ส าหรับชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ. 2557 
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iii. เรื่องยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ตามกฎหมายขนส่งทางบกหากเป็นรถขนส่ง

สินค้าจะต้องผ่านการตรวจสภาพรถ เสียภาษีรถยนต์ และจดทะเบียนเป็นรถ

ขนส่ง อย่างไรก็ดี ลักษณะของรถขนส่งภายใต้ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก นั้น ยัง

ครอบคลุมเฉพาะรถบรรทุก169 มิได้ครอบคลุมถึงกลุ่มรถกระบะที่ถูกดัดแปลง

มาใช้ รับจ้ างขนส่ งสินค้า  จึ ง เห็นได้ว่ า  ใ นทางปฏิบัติผู้ ประกอบการ 

ส่วนใหญ่จะจดทะเบียนรถยนต์เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรือรถยนต์บรรทุก

ส่วนบุคคล 

iv. เรื่องคนขับรถขนส่ง ตามกฎหมายขนส่งทางบกก าหนดประเภทของใบอนุญาต

ขับรถขนส่งทั้งหมด 4 ชนิด ซึ่งจะครอบคลุมเฉพาะรถขนาดใหญ่ ทั้งนี้  

กระบวนการขอใบอนุญาต ผู้ยื่นค าขอจะต้องเข้าอบรมและสอบผ่านหลักสูตร

ของกรมการขนส่งทางบก อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติผู้ขับรถขนส่งส่วนใหญ่

ยังคงใช้ใบขับขี่ทั่วไป เนื่องจากรถที่ใช้ส่วนมากเป็นรถกระบะส่วนกรณี

รถจักรยานยนต์ กฎหมายยังไม่ได้ก าหนดใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์เพ่ือ

การขนส่งสินค้า 

v. เรื่องการกําหนดค่าขนส่ง คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมี

อ านาจตามมาตรา 19 (6) ในการก าหนดอัตราค่าขนส่ง แต่ในทางปฏิบัติ

ข้อก าหนดนี้จะบังคับใช้กับค่าขนส่งผู้โดยสารเท่านั้น โดยทางกรมการขนส่ง

ทางบกจะเป็นผู้ประกาศอัตราค่าขนส่งกลาง ส่วนอัตราค่าขนส่งสินค้า 

ผู้ประกอบการสามารถตั้งราคาได้ตามอิสระ 

(2) พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 จะใช้ก ากับดูแลรถยนต์ทั่วไปรวมถึงกลุ่มรถจักรยานยนต์ 

อย่างไรก็ดี ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ยังไม่มีการก ากับดูแลเรื่องการน ารถจักรยานยนต์มาใช้

ในการขนส่งสินค้า รวมถึงใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์เพ่ือการขนส่งสินค้า 

2. ปัญหาและอุปสรรคหลัก (Pain points) ในการด าเนินธุรกิจขนส่งด่วน 

ปัจจุบันปัญหาในการประกอบธุรกิจขนส่งด่วน คือ การใช้รถผิดประเภท ซึ่งรถกระบะส่วนใหญ่

ที่น ามาใช้ในการขนส่งสินค้าเป็นรถยนต์ประเภทส่วนบุคคลที่มีป้ายทะเบียนเป็นพ้ืนสีขาวสะท้อนแสง

และตัวหนังสือสีด า ขณะที่กฎหมายก าหนดไว้ว่ารถที่จะใช้ในการขนส่งสินค้าจะต้องเป็นรถที่จด

                                           
169 กฎกระทรวงฉบับที ่4 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ แบ่งออกเป็น 9 ลกัษณะ ได้แก่ (1) รถกระบะบรรทุก (2) รถตูบ้รรทุก (3) รถบรรทุกของเหลว (4) รถบรรทุกวัสดุอันตราย 
(5) รถบรรทุกเฉพาะกิจ (6) รถพ่วง (7) รถกึ่งพ่วง (8) รถกึ่งพว่งบรรทุกวัสดุยาว และ (9) รถลากจูง 
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ทะเบียนเป็นรถบรรทุกส่วนบุคคล ซึ่งป้ายทะเบียนรถจะมีพ้ืนสีขาวสะท้อนแสง และตัวหนังสือเป็นสี

เขียว 

3. นโยบายของรัฐในการส่งเสริมธุรกิจขนส่ง 

นอกจากการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งเข้าสู่ระบบเพ่ือให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

ด้วยการส่งเสริมเรื่องการขอใบอนุญาต การจดทะเบียนรถที่ใช้ในการขนส่ง และการขอใบอนุญาตขับขี่

ให้ถูกต้อง ภาครัฐยังสร้างกลไกการแก้ปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการ ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการประชา

รัฐ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาในการประกอบธุรกิจขนส่ง170 ซึ่งจะมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้

กรมการขนส่งทางบก และผู้แทนจากภาคเอกชน อาทิ สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย 

สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย ฯลฯ ตัวอย่างประเด็น

ปัญหาที่มีการพูดคุยกันในการประชุมของคณะกรรมการประชารัฐ เช่น การแก้ปัญหาเกี่ยวกับ GPS 

เนื่องจากปัจจุบันมีกฎหมายบังคับให้รถโดยสารสาธารณะและรถบบรรทุกตั้งแต่สิบล้อขึ้นไปจะต้อง

ติดตั้งเครื่อง GPS เป็นการควบคุมความเร็วของรถ โดยกฎหมายอนุญาตให้ขับได้ไม่เกิน 80 กก./ชม.  

มิเช่นนั้นจะต้องเสียค่าปรับ ซึ่งในทางปฏิบัติ บางเส้นทางที่รถไม่หนาแน่นคนขับรถมักใช้ความเร็วสูง

กว่าที่กฎหมายก าหนด เพ่ือประหยัดเวลาในการขนส่งสินค้า จากปัญหาดังกล่าวจึงเกิดการต่อรองจาก

ผู้ประกอบการให้ปรับเพดานความเร็วให้สูงขึ้นในบางพ้ืนที่ เป็นต้น 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- ส านักกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกเคยเสนอให้รถที่จดทะเบียนเป็นรถยนต์ส่วน

บุคคลตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 สามารถน ามาใช้ เพ่ือการขนส่งได้ โดยเสนอให้

แก้ไขนิยาม “รถยนต์ส่วนบุคคล” ในมาตรา 4 ของ พ.ร.บ. รถยนต์ฯ 

- ส าหรับแนวคิดเรื่องการจ ากัดใบอนุญาต คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมี

อ านาจสามารถก าหนดจ านวนผู้ประกอบการขนส่งและจ านวนรถส าหรับการขนส่งไม่

ประจ าทาง ตามมาตรา 19 (3) ของ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 แต่ปัจจุบันไม่ได้

มีการบังคับใช้ เนื่องจากทางคณะกรรมการฯ ไม่มีข้อมูลมากพอเกี่ยวกับจ านวน

ผู้ประกอบการในตลาดและข้อมูลสถิติการขนส่งสินค้า ซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกคาดว่า

ทางคณะกรรมการฯ จะได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมจากการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้ง 

GPS ในกลุ่มรถบรรทุกตั้งแต่สิบล้อขึ้นไป ซึ่งจะช่วยรวบรวมข้อมูลของผู้ให้บริการ จ านวน

                                           
170 ค าสั่งกรมการขนส่งทางบก ที ่398/1/2560 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกีย่วกับการ
ประกอบการขนส่งในรูปแบบประชารัฐ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่มา: http://elaw.dlt.go.th/NewLaw.aspx?set=4  

http://elaw.dlt.go.th/NewLaw.aspx?set=4
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ร ถยนต์  แ ล ะจ า น ว น เที่ ย ว ข อ ง ก า ร ข นส่ ง สิ น ค้ า  ส าม า รถน า ม า วิ เ ค ร า ะห์ 

ความต้องการต่อบริการขนส่งและจ านวนบริการที่มีอยู่ในตลาดได้ 

 

2.3 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ (1) คุณพิษณุ วานิชผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจองค์กร) และ 

(2) คุณวรวิทย์ สุขสาสนี ผู้ช่วยกรรมการการตลาดไปรษณีย์ไทย 

1. สภาพตลาดของธุรกิจขนส่งสินค้า 

ธุรกิจขนส่งสินค้าสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

 กลุ่มท่ี 1 On-demand delivery จัดส่งภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง ตัวอย่าง

ผู้ประกอบการ เช่น Lalamove Ninja เป็นต้น 

 กลุ่มท่ี 2 Next-day delivery จัดส่งภายในระยะเวลา 0-3 วัน เช่น การส่ง EMS  

 กลุ่มท่ี 3 Certain day delivery จัดส่งภายในระยะเวลา 0-5 วัน เช่น การส่งพัสดุ

ไปรษณีย์ทั่วไป 

 กลุ่มท่ี 4 การขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ เกิน 20 กก.  

ส าหรับไปรษณีย์ไทยจะมีบริการกลุ่มที่ 2–4 โดยการส่งสินค้าขนาดใหญ่นั้น ไปรษณีย์ไทยจะมี

การว่าจ้าง (outsource) ให้ภาคเอกชนร่วมด าเนินการ ส าหรับความได้เปรียบทางการแข่งขันของ

ไปรษณีย์ไทย ได้แก่ บริการที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ราคาค่าขนส่งเท่ากันทั่วประเทศไม่มีการคิดค่าใช้จ่าย

เพ่ิมเติม มีระบบ COD (Cash on Delivery) เก็บเงินเมื่อได้รับสินค้า บริการไปรับพัสดุภัณฑ์จากผู้ฝาก

ส่ง เป็นต้น ไปรษณีย์ไทยมีการพัฒนาการให้บริการใหม่ๆ อาทิ Prompt Post171 ส าหรับให้บริการกลุ่ม 

e-commerce เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเตรียมส่งพัสดุ โดยข้อมูลสินค้าของผู้ประกอบการ e-

commerce จะถูกส่งไปยังเครื่องคัดแยกพัสดุ ท าให้สินค้าถูกจัดส่งอย่างรวดเร็ว และข้อมูลจะถูกส่งไป

ยังเครื่อง COD เพ่ือเก็บเงินปลายทางได้ เป็นต้น  

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ อาทิ การใช้เครื่องคัดแยกพัสดุ

อัตโนมัติในศูนย์คัดแยกพัสดุ ซึ่งจะแยกพัสดุออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Non e-commerce และกลุ่ม 

e-commerce ท าให้ไปรษณีย์สามารถจัดส่งสินค้ากลุ่ม E-commerce ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

                                           
171 ที่มา: https://promptpost.thailandpost.com/ 
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ทั้งนี้ ส าหรับส่วนแบ่งตลาดขนส่งสินค้าในปัจจุบัน ไปรษณีย์ไทยมีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด คิด

เป็นร้อยละ 60 รองลงมาเป็นบริษัท Kerry มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 30 และส่วนแบ่งตลาดที่เหลือเป็น

ของรายย่อย เช่น J&T express (อินโดนีเซีย) / Flash และ Best (จีน) ซึ่ง Best นั้น เป็นบริษัทลูกของ 

Alibaba ที่เข้ามาลงทุนเพ่ือสร้างฐานลูกค้าและรองรับการกระจายสินค้าของ Alibaba 

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจขนส่งด่วน 

(1) พ.ร.บ. การขนส่งทางบก กรณีรถขนส่งขนาดใหญ่ ผู้ส่งสินค้าจะต้องมีใบขับขี่ขนส่งหรือ

ใบขับข่ีขนส่งสาธารณะ ส่วนมอเตอร์ไซด์ ปัจจุบันใช้ใบขับข่ีส่วนบุคคล 

(2) ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2558) เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมการก าหนด

ประเภทสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามการ

กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 

2558 และประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2558) เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติม

มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด เกี่ ยวกับยา เสพติดใน 

สถานประกอบการ ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการ

ขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ เป็นสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกัน

และปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ และต้องให้

ความร่วมมือด าเนินการโดยผู้ใช้บริการจะต้องแสดงหลักฐานประจ าตัว เช่น บัตร

ประจ าตัวประชาชน ของผู้ฝากส่งหรือผู้ฝากส่งแทน 

3. ปัญหาและอุปสรรคหลัก (Pain points) ในการด าเนินธุรกิจขนส่งด่วน 

 แนวโน้มการแย่งคนน าจ่าย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของไปรษณีย์ไทยมีความเชี่ยวชาญขนส่ง

สินค้าในแต่ละพ้ืนที่สูงมาก ท าให้เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการเอกชน แนวโน้มใน

อนาคตอาจจะต้องมีการใช้คนน าจ่ายร่วมกัน ดังเช่นตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่น  

 การแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง เกิดการบิดเบือนของราคาค่าบริการ ท าให้

ผู้ประกอบการไทยไม่สามารถแข่งขันได้ ควรมีหน่วยงานเข้ามาก ากับดูแลปัญหาดังกล่าว 

4. นโยบายของรัฐในการส่งเสริมธุรกิจขนส่ง 

ปัจจุบันภาครัฐยังไม่มีนโยบายก ากับดูแลธุรกิจขนส่งด่วนที่ชัดเจน ขณะที่นักลงทุนต่างชาติ

สามารถเข้ามาลงทุนในธุรกิจขนส่งด่วนได้อย่างเสรี ส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยของ

ไทยซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถแข่งขันได้ เนื่องจากปัญหาการตัดราคา  

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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 การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างไปรษณีย์ไทยกับผู้ประกอบการไทย เนื่องจาก

ไปรษณีย์ไทยมีปริมาณงานขนส่งจ านวนมาก แต่ปัจจุบันยังติดปัญหาโครงสร้างต้นทุน

ระหว่างไปรษณีย์ไทยกับผู้ประกอบการรายย่อย และปัญหาเรื่องคุณภาพบริการของ

ผู้ประกอบการรายย่อย เช่น กรณีความรับผิดชอบ เมื่อสินค้าสูญหาย เป็นต้น 

 การแก้ปัญหาการขาดแคลนคนน าจ่ายด้วยการใช้คนน าจ่ายร่วมกัน ผ่านการสร้าง

พันธมิตรระหว่างผู้ประกอบการ 

 การจัดตั้งสมาคมผู้ประกอบการขนส่งด่วน เพ่ือให้ธุรกิจขนส่งด่วนมีหน่วยงานก ากับดูแลที่

เข้าใจกลุ่มธุรกิจอย่างแท้จริง โดยสมาคมจะช่วยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการ 

การก ากับดูแลเรื่องราคา การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า เช่น 

ประเด็นการขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันกฎหมายก าหนดให้ผู้ส่งสินค้าจะต้องแสดง

บัตรประชาชน เป็นต้น ทั้งนี้ การสร้างมาตรฐานของธุรกิจจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ

ย่อยสามารถเข้าร่วมในระบบงานขนส่งของผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ ได้ 

 

3. ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

3.1 บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จ ากัด (Shopee Thailand)  

สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้ให้สัมภาษณ์ 

ได้แก่ (1) คุณปภาสิริ มหธราดล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาองค์กร บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จ ากัด และ (2) 

คุณทิทัตน์ วัชรณุวิทย์ ผู้ประสานงานฝ่ายพัฒนาองค์กร บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 บริษัท ช้อปปี้ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยเป็นตัวกลางในการวางขายสินค้าออนไลน์ 

หรือ E-Market Place Platform มีพนักงานประมาณ 1,000 คน  

 การค้าขายผ่านแพลตฟอร์ม (platform) ของช้อปปี้ มีการน าระบบตัวกลางทางการเงิน 

หรือ Escrow account มาใช้ รวมทั้งร้านค้าที่อยู่ในแพลตฟอร์ม (platform) ทุกราย ต้อง

มีการรับรองของช้อปปี้ หรือ shopee guarantee  

 บริษัท ช้อปปี้ แม้ว่าจะท าหน้าที่เป็นแพลตฟอร์ม (platform) ส าหรับการขายของ

ออนไลน์ แต่บริษัทเองได้มีการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอกนิกส์  

(E-commerce) ด้วย โดยจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ DBD และจด

ทะเบียนกับ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ตามพระราชบัญญัติขาย

ตรงและตลาดแบบตรง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 เนื่องจาก ช้อปปี้ ได้ท างานร่วมกับ สสว. ใน
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การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ส าหรับผู้ประกอบการ  

E-commerce ดังนั้น ถ้าจะช่วยเหลือและส่งเสริม SMEs บริษัทก็ควรจะต้องปฏิบัติตาม

กฎระเบียบให้ถูกต้องเช่นกัน 

 ผู้ขายสินค้า หรือ seller ภายใต้แพลตฟอร์มของช้อปปี้ (shopee) มีจ านวนทั้งหมด  

6-7 แสนราย ซึ่งมีทั้งนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายในการกีดกัน

การเข้ามาเป็นผู้ขายสินค้า ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้บังคับให้ผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องจด

ทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนเป็นผู้ขายตรงกับ สคบ. แต่พยายามส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเหล่านี้สมัครใจที่จะไปจดทะเบียนและปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

และเสียภาษีตามกฎหมาย 

 มาตรการการก ากับดูแลผู้ขายของแพลตฟอร์ม ช้อปปี้ (shopee)  

 การป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มีระบบการป้องกันอัตโนมัติ (auto 

block) กรณีสินค้าที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และหากมีการแจ้งว่าเกิดการ

ละเมิดหรือผลิตสินค้าลอกเลียนแบบ (copy) ระหว่างผู้ขาย ด้วยกัน ช้อปปี้ (shopee) 

จะด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และด าเนินการลบร้านค้าออกจากแพลตฟอร์ม 

(platform) 

 การตรวจสอบเบื้องต้น (pre-screen) สินค้าบางประเภท เช่น เครื่องหมาย อย. หรือ 

สินค้าที่ผิดกฎหมาย จะมีการใช้ AI Block โดยใช้ค า หรือ keyword เช่น ปืน ระเบิด 

แต่จะมีผู้ขายบางรายที่พยายามเลี่ยงใช้ค าแบบตรงตัว เช่น การใช้ค าท่ีเว้นวรรค แทน 

เช่น ปื น ระบบก็จะไม่สามารถตรวจจับ ได้ ต้องมีทีมตรวจสอบสินค้า หรือ fort & 

listing คอยท าหน้าที่สอดส่อง  

 การคุ้มครองผู้บริโภค ช้อปปี้จะมีฝ่ายคอยสอดส่อง หรือ fort & listing ซึ่งคอยท า

หน้าที่สอดส่องดูแลสินค้าที่น ามาวางจ าหน่ายในแพลตฟอร์ม เช่น กรณีโฆษณาชวน

เชื่อ ระบบจะตั้งค่าการตรวจจับ ค า เช่น ขาว สวย ใส ฯลฯ เพ่ือเช็คว่ามีการโฆษณา

สินค้าเกินจริง และขัดต่อกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่  

 กรณีมีการร้องเรียนจากผู้บริโภคช้อปปี้ (Shopee) จะมีฝ่ายผู้ให้บริการข้อมูลลูกค้า 

(call center) เพ่ือรับเรื่องร้องเรียน และจะมีฝ่ายไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียน (dispute) 

เป็นผู้ไกล่เกลี่ยระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  

 ช้อปปี้  (Shopee) มีระบบการลงโทษผู้ขาย โดยใช้คะแนนเป็นตัวตัดสิน หรือ 

penalty score ซึ่งร้านค้าทุกรายหากมีการท าผิดกฎ หรือถูกร้องเรียนจะถูกหัก

คะแนนร้านค้า หากคะแนนติดลบถึง 15 คะแนน จะถูกสั่งปิดร้านค้าทันที 
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 การส่งเสริม SMEs บริษัท ช้อปปี้ (Shopee) ท าโครงการ ช้อปปี้ บูทส์ แคมป์ (Shopee 

Boost Camp) โดยท าร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สสว. และธนาคารพาณิชย์  

จัดอบรมให้กับ SMEs ในการท าธุรกิจ E-commerce ให้มีก าไร 100% โดยพยายาม

ส่งเสริมให้ SMEs ที่เข้าโครงการเข้าระบบและเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้ง

สร้างแรงจูงใจให้กับ SMEs เข้าระบบ ด้วยการปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าตลาด 

 ปัญหาและอุปสรรคด้านกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ E-commerce 

 การจดทะเบียนขายของออนไลน์ให้ถูกต้องจะต้องมีใบอนุญาตไม่น้อยกว่า 3 ใบ ได้แก่ 

ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และจดทะเบียนขายตรงและ

การตลาดแบบตรงกับ สคบ. 

 การจดทะเบียนขายตรงและการตลาดแบบตรงกับ สคบ.  

1) การจดทะเบียนกับ สคบ. ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว ต้องไปจดทะเบียนและยื่นเอกสาร

ที่ส านักงาน และต้องเป็นส านักงานใหญ่ สคบ. หรือต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์

เท่านั้น  

2) เอกสารประกอบการยื่นจดทะเบียนมีจ านวนมาก ขั้นตอนการยื่นยุ่งยาก รวมถึง

ระยะเวลาการอนุมัติประมาณ 2 เดือน 

3) นอกจากนี้ การจดทะเบียนกับ สคบ. ต้องวางเงินประกันกับ สคบ. ด้วย เพราะ

กฎหมายก าหนดให้มีการวางเงินประกัน หากมีกรณีที่ละเมิดต่อผู้บริโภคเงิน

ประกันดังกล่าวจะต้องถูกหักไปชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้บริโภค 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ E-commerce มีเยอะเกินไป ท าให้การ

ด าเนินงานของแพลตฟอร์ม (platform) มีความยุ่งยาก อาทิ  

1) อย. มีประกาศที่เก่ียวข้องจ านวนมาก ท าให้ช้อปปี้ (Shopee) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม 

(platform) จะต้องอ่านกฎระเบียบ รวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ เพ่ือ

ตรวจจับ สินค้าท่ีผิดกฎหมาย รวมถึงสินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 

2) สคบ. มีกฎระเบียบเกี่ยวกับป้ายสลากสินค้า รวมถึงการโฆษณาชวนเชื่อ ดังนั้น 

ระบบจะต้องตรวจจับสินค้าด้วยค าที่หลากหลาย เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิด

ต่อผู้บริโภค 

 การยื่นภาษีกรณีบุคคลธรรมดา สามารถยื่นได้ 2 แบบ ได้แก่  

o การยื่นภาษีแบบหักตามจริง (actual Paper) ซึ่งจะต้องยื่นใบเสร็จต้นทุนการซื้อ

ขายสินค้าแนบ เพ่ือหักต้นทุนจริง ก่อนจะคิดภาษี และจ่ายภาษีในอัตราตามจริง
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จากรายได้ที่ได้รับ รวมทั้งต้องเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงินมากถึง 5 ปี 

ส าหรับกรณีที่สรรพากรเรียกตรวจสอบด้วย 

o การยื่นภาษีแบบเหมาจ่าย ใช้ในกรณีที่ไม่มีหลักฐาน เช่น บิลการซื้อสินค้า ที่จะ

น ามาใช้หักต้นทุน ทั้งนี้การคิดต้นทุนจะประเมินต้นทุนในอัตราร้อยละ 60 ของ

ยอดขาย ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว การประเมินต้นทุนในอัตราร้อยละ 60 ดังกล่าว

ไม่ได้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เช่น SME บางรายขายของได้ 2 ล้านบาท แต่ต้นทุน

ของการซื้อของเพ่ือมาใส่แบรนด์มากถึง 1.8 ล้านบาท ซึ่งมีก าไรเพียง 2 แสนบาท

เท่านั้น  

o กฎหมาย e-Payment ไม่กระทบกับกลุ่มผู้ขายของช้อปปี้ (Shopee) เนื่องจาก

ใช้ระบบการช าระเงิน Airpay ซึ่งผู้ขายจะได้รับโอนประมาณ 52 ครั้งต่อปี 

3.2 สมาคมผู้ประกอบการไทยอีคอมเมิร์ช (Thai E-commerce Association) 

สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ (1) คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา 

นายกสมาคม Thai E-commerce Association และ (2) คุณปฐม เวชสุภาพร ผู้อ านวยการฝ่าย

ออนไลน์ช้อปปิ้ง บริษัท TV Direct  

 ผู้ประกอบการในตลาด e-commerce รายใหญ่มีประมาณ 3 ราย ได้แก่ ลาซาด้า 

(Lazada) ช้อปปี้ (Shopee) และ เจดีดอทคอม (JD.com)  

 สินค้าออนไลน์ในปัจจุบันมีประมาณ 100 ล้านชิ้น ร้อยละ 80 เป็นสินค้าประเภทข้าม

พรมแดน (across border) ซึ่งสินค้าข้ามพรมแดนเหล่านี้ ไม่ได้มีหน่วยงานใดเข้ามาก ากับ

ดูแล ต่างจากสินค้าไทยที่โดนก ากบัดูแลเข้มงวดมาก 

 ปัญหาการขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายของแต่ละแพลตฟอร์ม 

(platform) ในการจัดการปัญหาสินค้าลอกเลียนแบบ (copy) แตกต่างกัน เช่น กรณี

ลาซาด้า (Lazada) ผู้ขายจะต้องท าการล่อซื้อสินค้าที่ลอกเลียนแบบ จากร้านที่ละเมิด

ก่อน เพ่ือหาหลักฐาน และน ามายืนยันกับแพลตฟอร์ม (platform) เพ่ือให้ด าเนินการลบ 

หรือ block ร้านค้าออกจาก ตลาดกลางการจัดจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ (E-market 

Place)  

 กฎหมายครอบคลุมผู้ประกอบธุรกิจ E-commerce แต่ยังไม่ครอบคลุมแพลตฟอร์ม หรือ  

E-Market Place ท าให้ยังเกิดปัญหาการก ากับดูแลเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะ

สินค้าประเภทข้ามพรมแดน (across border) ที่มีทั้งแบบผิดกฎหมาย สินค้าที่ไม่ได้

มาตรฐานต่างๆ ก็ยังถูกส่งเข้ามาขายให้กับคนในประเทศ  
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 การส่งเสริมให้ผู้ขายทุกรายเข้าระบบอาจเป็นเรื่องยาก เนื่องจาก SMEs อีกจ านวนไม่น้อย

ต้องการเลี่ยงภาษี สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจาก ผู้ประกอบการหลายรายซื้อสินค้าแบบไม่มี

ภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือ VAT เพราะไม่อยากจ่ายภาษีมูลค่าเพ่ิม เลยไม่ข้ึนทะเบียน  

 การสร้างแรงจูงใจให้ SME จดทะเบียน อาจใช้นโยบายเหมือนประเทศจีน ช่วงแรกของ

การส่งเสริม E-commerce ในประเทศจีน รัฐบาลจัดโครงการ E-commerce Park 

เพ่ือให้ผู้ประกอบการเข้ามาขายของใน Park แต่มีเง่ือนไขคือ ผู้ประกอบการทุกรายจะต้อง

จดทะเบียน เข้าระบบให้ถูกกฎหมาย และถ้าผู้ประกอบการรายใดที่ เข้า Park มี 

Incentive เป็นเงินสนับสนุนจากภาครัฐให้ทุกราย โดยเงินสนับสนุนที่ได้รับจะเท่ากับ

ยอดขาย เช่น หากในหนึ่งปีที่เข้า Park สามารถขายของได้เงิน 1 ล้าน ก็จะได้รับเงินคืน

จากภาครัฐเป็นเงิน 1 ล้าน ซึ่งเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการท ายอดขายให้

ได้มากที่สุด แต่รัฐช่วยสนับสนุนเงินให้เพียงปีแรกปีเดียวเท่านั้น 

 

3.3 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ (1) นายธานี ปิ่นโภคินทร์ 
ผู้อ านวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ (2) คุณพรพรรณี ปิ่นโภคินทร์ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญ
พิเศษ 

 การประกอบธุรกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์อยู่แล้ว ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสามารถเปิดกิจการ

ได้ก่อนที่จะจดทะเบียน หากแต่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน 

 การจดทะเบียนมีอยู่อย่างเดียว คือ ทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งทะเบียนพาณิชย์กับพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์คือสิ่งเดียวกัน แต่ผู้ประกอบการ E-commerce จ าเป็นต้องจดทะเบียน

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเอาตราของกรมพัฒนาธุรกิจ หรือ DBD registered ไปแปะ

หน้าเว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้ซื้อสินค้าจากหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวมั่นใจว่า หากถูกเอาเปรียบจะ

สามารถติดตามได้ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 50 บาท  

 หากมีการแอบอ้างเอาตรา DBD ไปแสดงไว้ในหน้าเว็บไซต์โดยไม่มีการขออนุญาตอย่าง

ถูกต้อง สามารถเช็คได้จาก แอปพลิเคชัน (application) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 การก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ E-commerce อยู่ภายใต้หน่วยงานหลายแห่ง ต้องมีการ

จดทะเบียนกับทั้ง สคบ. และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หากแต่ยังไม่มีการเชื่อมข้อมูลการ

จดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจ E-commerce ระหว่างหน่วยงาน ซึ่ง สคบ. มีผู้จดทะเบียน 
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100 กว่าราย ขณะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการรับรองเครื่องหมาย DBD registered 

กว่า 40,000 ร้านค้า ซึ่ง สคบ. แจ้งว่ารายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทไม่จ าเป็นต้องข้ึนทะเบียน 

 จากนโยบาย “Thailand 4.0” ท าให้หน่วยงานภาครัฐต้องมาช่วยส่งเสริมให้ร้านค้า

ประเภท จ าหน่ายผ่านหน้าร้านค้าไปสู่ตลาดโลก โดยจ าเป็นต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนา

ผู้ประกอบการให้เข้าสู่ตลาดด้วยระบบออนไลน์  กรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งเป็นอีก

หน่วยงานที่ต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาธุรกิจค้าจึงต้องมีการจัดอบรมโดยมีเป้าหมาย 4 ด้าน 

ได้แก่ 

o พัฒนาคน โดยเป็นการพัฒนาด้านความรู้ เกี่ยวกับธุรกิจ E-commerce หากแต่

งบประมาณในการด าเนินการได้เพียงหลักพันคน 

o พัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะการพัฒนาแพลตฟอร์ม (market place) เช่น 

 thaitrade.com  

 ของดีทั่วไทย ซึ่งเป็นการเปิดขายตลาดในประเทศ โดยเป็นการขายแบบเบ็ดเสร็จ 

ทั้งระบบ e-Payment ระบบการขนส่ง ซึ่งสามารถเลือกบริษัทที่ส่งสินค้าได้  

ไม่ว่าจะเป็น scg-express ninja หรือ บริษัทไปรษณีย์ไทย 

 ร่วมมือกับบริษัท ช้อปปี้ (Shopee) และ ลาซาด้า (Lazada) เพ่ือส่งเสริมให้

ผู้ประกอบการในการเข้าไปวางขายสินค้ากับ ช้อปปี้ (Shopee) และ ลาซาด้า 

(Lazada) 

o กระตุ้นการใช้  E-commerce โดยมีการจัดงาน Thai E-commerce Day ทุกปี   

โดยจัดงานปีละ 7-8 วัน และมีผู้ประกอบการเข้าร่วมประมาณ 1,000 คน  

o พัฒนาด้านความเชื่อมั่นกับ E-commerce โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจด

ทะเบียนและรับการรับรองเครื่องหมาย DBD 

 ปัญหาในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ E-commerce 

o ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริม เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว การส่งเสริมหรือ

อบรมต้องท าต่อเนื่อง 

o กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในพ้ืนที่ต่างจังหวัด มักมองข้ามกับการพัฒนาองค์ความรู้ที่

จะน าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อยอดได้ในระยะยาว มักมองแค่ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

เฉพาะหน้ามากกว่า 

o การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ ถ้า SME ไม่ข้ึนทะเบียนก็ยากต่อการเข้าถึง

ทุนที่ถูกกฎหมาย และยากต่อการเข้าถึงการส่งเสริมของภาครัฐ 
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o ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) เกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุม

ทุกพ้ืนที่ แม้จะมีโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐ แต่ติดตั้งสัญญาณเพียง 30,000 

หมู่บ้าน ขณะที่ประเทศไทยมีท้ังหมด 70,000 กว่าหมู่บ้าน 

o ปัญหาความน่าเชื่อถือกับการซื้อขายของออนไลน์ เช่น การไม่ได้รับสินค้าตามที่สั่ง ซึ่ง

บริษัทจัดส่งหรือแม้แต่แพลตฟอร์ม (market place) เอง ก็ยังไม่อนุญาตให้มีการ

เปิดดูสินค้าก่อนจ่ายเงิน 

 แนวโน้มการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ E-commerce คาดว่าจะพยายามเชื่อมต่อกับ

แพลตฟอร์ม (platform) ของภาคเอกชนมากกว่าที่รัฐจะต้องลงทุนสร้างเอง เนื่องจาก

เอกชนหลายราย เช่น ช้อปปี้ (Shopee) ลาซาด้า (Lazada) มีทุนมากกว่าและสามารถจัด

โปรโมชั่นลดราคาสินค้าได้ ซึ่งจะท าให้ผู้ขายหรือผู้ประกอบธุรกิจสามารถขายสินค้าได้ใน

ปริมาณที่มากกว่า ขณะที่แพลตฟอร์ม (platform) ที่ภาครัฐท าเองไม่สามารถจัดโปรโมชั่น

ลดราคาสินค้าได้  

3.4 ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ETDA 

สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ผู้ให้สัมภาษณ์ 1) ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย  

2) ผู้อ านวยการส านักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ 3) เจ้าหน้าที่ฝ่าย e-commerce  

 ตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้เพ่ิมอ านาจให้ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  ETDA ในการดูแลธุรกิจ e-commerce  

 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน 12 ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมด้าน 

โลจิสติกส์ ก าหนดให้มีการส่งเสริมและการท าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-commerce 

แบบเฉพาะ นอกจากนี้ตามยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  ยั ง เน้นเรื่องการท าพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน 

 ตามแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ ETDA ให้ความส าคัญกับการท าธุรกรรม

อิ เล็ กทรอนิกส์  หรื อ  e-Transaction ซึ่ งการท าธุ รกรรมจะเป็นภาพใหญ่  และ  

e-commerce เป็นหนึ่ ง ในกิจกรรมของการส่ ง เสริมให้ เกิดการท าธุ รกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Transaction) 

 ข้อกังวลของการด าเนินงานในปัจจุบันคือ ไทยยังไม่มีแพลตฟอร์ม (platform) ที่เป็นที่

รู้จักเช่น  ช้อปปี้ (Shopee) หรือ ลาซาด้า (Lazada) ขณะเดียวกันการส่งเสริมให้

ผู้ประกอบการ e-commerce เข้าสู่ระบบก็เป็นเรื่องยาก เนื่องจากผู้ประกอบการ

ส่วนมากเกรงกลัวเรื่องภาษี ขณะที่สรรพากรออกกฎหมายภาษีธุรกรรมทางการเงิน
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อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ภาษี e-payment ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการติดตามและตรวจสอบการ

เสียภาษี ท าให้การส่งเสริม e-commerce ลดลงด้วย ซึ่งหากมีการก ากับดูแลเข้มงวด เช่น

การขึ้นทะเบียนตรงกับ สคบ. และต้องวางเงินหลักประกัน จะท าให้การส่งเสริมให้  

e-commerce ให้เติบโตจะยากขึ้น  

 นโยบายการส่งเสริม e-commerce เบื้องต้น ได้แก่ “อินเทอร์เน็ตประชารัฐ” ที่ให้บริการ

แก่กลุ่มผู้ประกอบการในราคาถูก และมีหลายกองทุนพร้อมที่จะช่วยเหลือและส่งเสริมกับ 

e-commerce หากแต่เง่ือนไขการเข้ากองทุนค่อนข้างยากและซับซ้อน 

 ปัจจุบันมีแนวคิดในการจัดเก็บภาษีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ภาษี e-Business ซึ่งจะเป็น

การก ากับดูแลแพลตฟอร์ม (platform) โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม (platform) ของบริษัท

ต่างชาติ เช่น เน็ตฟลิกซ์ (Netflix) ลาซาด้า (Lazada) ช้อปปี้ (Shopee) ซึ่งก าลังศึกษาใน

กรณีของประเทศอินโดนีเซียที่มีการจัดเก็บภาษีแพลตฟอร์ม (platform) ต่างชาติ  

เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดเก็บภาษีและก ากับดูแลแพลตฟอร์ม (platform) 

ต่างชาติในประเทศไทย 

 แนวทางการส่งเสริม e-commerce ภายใต้นโยบายของ ETDA คือ การสร้าง Physical 

และ Platform ไปพร้อมๆ กัน  

 

 การสร้างบุคลากร work force เป็นการหาคนมาช่วยให้ e-commerce เติบโต ซึ่งเป็น

การสร้างเด็กรุ่นใหม่ เพ่ือเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการ e-commerce โดยเฉพาะกลุ่ม 

ผู้สูงวัยที่เข้าใจเทคโนโลยียาก ขณะเดียวกันก็ต้องผลักดันและส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้า

ตลาดการค้าออนไลน์ให้ได้มากท่ีสุด 

 ที่มาของโครงการ e-commerce Park คือ เมื่อ 3 ปีที่แล้ว เริ่มมีการลงพ้ืนที่ส่งเสริม  

แต่จากการสังเกตของเจ้าหน้าที่ พบว่า เมื่อลงพ้ืนที่จัดอบรมให้กับผู้ประกอบการแล้ว  

e-commerce  park

ร้านค้าที่ขายผ่านหน้าร้าน

เช่าพื นที่ของ มศว. จัดกิจกรรมออก
ร้านค้า

แพลตฟอร์มในรูปแบบของออนไลน์ 
หรือ visual โดยสร้าง 2 องค์กรไป

พร้อมกัน ได้แก่ บุคลากร หรือ 
work force และ ผู้ประกอบการ 

SMEs
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แต่ผู้ประกอบการไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้จริง เลยเกิดแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ให้

ค าปรึกษาในการท าธุรกิจ e-commerce รวมทั้งจัดอบรมให้กับ SME ทั้งในเรื่องการใช้

เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ การท าแผนธุรกิจให้สามารถเติบโตและท าธุรกิจไปต่อได้ 

นอกจากนี้ยังจัดอบรมให้กับกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น มศว. เพ่ือสร้างเด็ก

รุ่นใหม่ให้เข้ามาเป็นผู้ช่วยให้กับกลุ่ม SME ที่ไม่เก่งเรื่องการใช้เทคโนโลยี (จับคู่ หรือ 

Matching ระหว่างบุคลากร (workforce) กับ SMEs 

 นอกจากนี้แล้ว ETDA ยังมีโครงการอีกหลายโครงการเพ่ือส่งเสริมให้ตลาด e-commerce 

ของไทยเติบโต 

o ยังมุ่งสร้างแพลตฟอร์มในประเทศ (local platform) เช่น LNWShop Tarad.com 

ฯลฯ โดยปัจจุบันท าข้อตกลง (MOU) ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา น าสินค้ามาขาย 

ใน LNWShop เพ่ือเปิดตลาดสินค้าออนไลน์ 

o ส่งเสริมให้โรงเรียนด้อยโอกาสให้ท าโครงการขายของออนไลน์ เพ่ือให้มีรายได้เลี้ยง

ตัวเอง 

o จัดท าโครงการ “ก าลังใจ” เป็นโครงการที่จัดอบรมในราชทัณฑ์ในกลุ่มนักโทษชั้นดีที่

ใกล้พ้นโทษ เพ่ือให้สามารถน าความรู้ติดตัวออกไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษได้ 

o โครงการ e-commerce Park สิ่งที่จะได้จากโครงการนี้ คือ  

 การอบรมให้ความรู้  

 หาแหล่งเงินทุนให้  

 มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้ เช่น มีห้องประชุม มีห้องท างานแบบสามารถท างาน

ได้ร่วมกัน หรือ co-working มีบริการให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ เช่น การท าบัญชี 

การเสียภาษี 

 ช่วยวางแผนในการท าสินค้าข้ามพรมแดน (across-border) โดยมีการพาไป 

ดูงานต่างประเทศ 
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ภาคผนวก ค สรุปผลการจัดประชุมระดมความคิดเห็น 6 ภูมิภาค 

1. การประชุมระดมความคิดเห็น คร้ังที่ 1 กรุงเทพ วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 ธุรกิจบริการโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 

ในการตรวจสอบสภาพอาคารที่ขออนุญาตเป็นโรงแรม กรมการปกครองจะพิจารณาจาก  

1) คุณสมบัติของอาคาร 2) สถานที่ตั้งของอาคาร 3) ลักษณะอาคารด้านความมั่นคง/ปลอดภัยของ

อาคาร และ 4) สิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพัก และสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นภายใน

ห้องพักว่าเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือไม่ 

ปัญหาอุปสรรค 

1. กฎหมายส าคัญที่เป็นอุปสรรคในการท าธุรกิจโรงแรม คือ พ.ร.บ.  ผังเมือง ก าหนดพ้ืนที่

การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที่บางแห่งห้ามท าโรงแรม และ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ที่ก าหนด

มาตรฐานอาคารส าหรับสร้างโรงแรม 

2. การไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เนื่องจากอาคารไม่ผ่านการตรวจสภาพ

อาคารตามกฎหมายก าหนด ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องลงทุนปรับปรุงดัดแปลงอาคาร

เพ่ิมเติม เช่น ปรับปรุงบันไดหนีไฟ ทางกว้างของทางเดิน เป็นต้น ซึ่งการปรับปรุงอาคารนี้

ต้องใช้เงินลงทุนสูงผู้ประกอบการเห็นว่าไม่คุ้มค่าในการลงทุน  

3. ข้อก าหนด “การให้เช่าที่พักต่ ากว่า 30 วัน เข้าข่ายเป็นโรงแรม” เป็นอุปสรรคต่อการ

ประกอบธุรกิจ เนื่องจากหากยึดตามข้อก าหนดนี้จะท าให้สถานที่พักระยะสั้นทุกประเภท

ถือว่าเป็นโรงแรมทั้งหมด 

4.  ปัจจุบันสถานที่พักระยะสั้นมีความหลากหลาย เช่น โฮสเทล บูติก โฮเทล และ Bed and 

Breakfast แต่กฏหมายก าหนดโรงแรมไว้เพียง 4 ประเภทตามลักษณะกิจกรรมการ

ให้บริการ จึงท าให้สถานที่พักจ านวนมากไม่สามารถขออนุญาตเป็นโรงแรมได้  

5. ในต่างประเทศมีการจ าแนกประเภทของที่พักออกเป็นหลายประเภท และมีกฎหมาย

ก ากับดูแลที่พักแต่ละประเภทต่างกันออกไป เช่น ญี่ปุ่น มีกฎหมายที่ก ากับดูแลห้องเช่า 

บ้านเช่า และที่พักระยะสั้นแยกออกมาจากกฎหมายโรงแรมเป็นการเฉพาะ ไม่ได้ใช้

หลักเกณฑ์เดียวกันกับโรงแรม ท าให้มีการบริหารจัดการที่ครอบคลุมกว่าประเทศไทย 

ในขณะที่ประเทศไทยใช้วิธีการ “เหมารวม” ให้ที่พักทุกประเภทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

โรงแรม 
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6. ข้อก าหนดว่าสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม “จะต้องท าเป็นอาชีพเสริม” นั้นในทางปฏิบัติ

เป็นเรื่องยาก เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบที่มาของแหล่งรายได้ของผู้ประกอบการ และ

การก าหนดเกณฑ์รายได้  

7. ในกรุงเทพฯ มีอาคารเก่าและทรุดโทรมจ านวนมาก บางแห่งน ามาปรับปรุงดัดแปลงเป็นที่

พักโรงแรม แต่ยังไม่สามารถขออนุญาตเป็นโรงแรมได้ หรือบางแห่งปล่อยทิ้งร้างไม่ได้

สร้างรายได้ อาคารเก่าทิ้งร้างยังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ทิวทัศน์ความสวยงามของ

ภูมิทัศน์ และการจัดการขยะ 

8. ปัจจุบันมีการน าบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียมมาท าเป็นสถานที่พักระยะสั้น โดยการจอง

ผ่าน Application ต่างๆ เป็นจ านวนมาก แต่ธุรกิจประเภทนี้ในประเทศไทยยังถือว่าผิด

กฎหมายยังไม่มีกฎหมายรองรับ  

9. การน าคอนโดมิเนียมมาปล่อยเช่ารายวัน อาจจะขัดกับกฎหมายห้องชุด ที่ก ากับดูแลโดย

กรมที่ดินด้วย เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนกลางของผู้อาศัยร่วม และขัดต่อ

เจตนารมย์ของอาคารชุด 

10. ปัญหาการน าคอนโดมิเนียมมาปล่อยเช่าที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน เป็นเพราะมีชาวจีนมาซื้อ

ห้องพักแล้วปล่อยเช่าเป็นจ านวนมาก (ภายใต้สัดส่วนร้อยละ 49 ของห้องพักที่ต่างด้าว

สามารถเป็นเจ้าของได้ตามที่กฎหมายก าหนด) ท าให้ผู้พักอาศัยเดือดร้อนจากความไม่

ปลอดภัย การใช้พ้ืนที่ส่วนกลาง เสียงดังรบกวนเพ่ือนบ้าน และสร้างความไม่สงบ

เรียบร้อยภายในอาคาร 

11. ที่ผ่านมากรมการปกครอง มีความพยายามขยายกรอบจ านวนห้องของโรงแรม จากาเดิม 

4 ห้อง เป็น 20 ห้อง (พิจารณาจากจ านวนห้องพักที่ผู้ประกอบการสามารถครอบครอง 

และลงทุนได้แต่ยังไม่สามารถผลักดันได้ส าเร็จ 

ข้อเสนอแนะ  

1. การน าคอนโดมิเนียมหรือบ้านจัดสรรมาให้เช่ารายวันนั้น กรณีคอนโดมิเนียมที่ด าเนินการ

แล้วอาจท าได้โดยให้ลูกบ้านออกเสียงมติ (โดยก าหนดสัดส่วนที่เหมาะสม) ว่าลูกบ้าน

ยินยอมให้มีการปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมรายวันได้หรือไม่ หรือให้นิติบุคคลออกข้อบังคับ

นิติบุคคลรับรอง กรณีคอนโดมิเนียมที่ก าลังสร้างหรือขาย จะต้องระบุให้ผู้ซื้อทราบอย่าง

ชัดเจนว่าคอนโดมิเนียมสามารถน ามาปล่อยเช่ารายวันได้ เพ่ือจูงใจนักลงทุน และผู้จะซื้อ

เพ่ือพักอาศัยทราบก่อนการตัดสินใจซื้อ 

2. ไม่ควรน ากฎหมายว่าด้วยโรงแรมมาบังคับใช้กับสถานที่พักระยะสั้นทุกประเภท ควรมีการ

พิจารณาความหมายโรงแรม ประเภทของโรงแรม หลักเกณฑ์การเป็นโรงแรมใหม่ หรือ
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ควรมีการออกกฎหมาย “พ.ร.บ. ที่พักท่ีไม่เป็นโรงแรม” ซึ่งออกภายใต้ พ.ร.บ. โรงแรม ให้

ครอบคลุมสถานที่พักอ่ืนๆ ได้ครบถ้วนด้วย เช่น โฮสเทล เกสต์เฮ้าส์ เต้นท์ แพ เป็นต้น 

3. ผู้ประกอบการสถานที่พักสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มผู้หารายได้เสริมจากที่

พัก และผู้ที่ต้องการเปิดเป็นโรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น ควรมีการจัดท าพ้ืนที่ 

(Zoning) ไว้ส าหรับสถานที่พักแต่ละประเภท  เช่น การท า โรงแรมโฮสเทล หรือ เกสต์

เฮ้าส์ ควรอยู่ย่านใจกลางเมือง หรือมีรถไฟฟ้าซึ่งเป็นย่านที่เหมาะส าหรับ นักท่องเที่ยวพัก

อาศัย เพราะการเดินทางสะดวกและไม่ต้องใช้ที่จอดรถ ส่วนโฮมสเตย์ควรอยู่ในพ้ืนที่นอก

เมืองเหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

 ธุรกิจรับส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ 

 การประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าหรือขนส่งด่วนเป็นธุรกิจที่อาศัยเงินลงทุนสูง เช่น  

การลงทุนวางโครงข่ายรถ การท าจุดรับส่งพัสดุ กรณีขนส่งด่วน ผู้ประกอบการบางรายมี

รถขนส่ง over capacity เพ่ือที่จะรักษา KPI หรือมาตรฐานบริการว่าจะสามารถส่งด่วน

หรือส่งแบบ next day ได้ ฉะนั้น ผู้ประกอบการรายเล็กๆ ที่มีเงินทุนน้อยอาจเข้าสู่ตลาด

ได้ยาก  

 ผู้ประกอบการไทยที่ท า Express delivery ส่วนมากเป็นการขยายธุรกิจจากการส่งสินค้า

แบบเดิม B2B ตัวอย่างเช่น กลุ่มนิ่มซี่ เส็งที่มีการขยายธุ รกิจมาท า Nim Express/  

กลุ่ม Blue & White กลุ่ม BS เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มทุนไทยขนาดใหญ่ที่สนใจธุรกิจ

ขนส่งด่วน ได้แก่  กลุ่ม CP ได้ พัฒนาการให้บริการขนส่งพัสดุชื่อว่า “Speed-d”  

โดยใช้จุดรับส่งพัสดุผ่านหน้าร้าน 7-11 และใช้โครงข่ายรถขนส่งที่มีอยู่ในการส่งพัสดุ 

 การเข้ามาของกลุ่มธุรกิจขนส่งต่างชาติมักจะใช้ความต้องการของตลาดน าการลงทุน  

โดยกลุ่มธุรกิจขนส่งจะมาตามกลุ่มธุรกิจ e-commerce หรือ e-marketplace เช่น 

Kerry มากับกลุ่ม Lazada เป็นต้น 

 ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคในปัจจุบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Traditional trade 

50% กลุ่ม Modern trade 40% (ใช้บริการขนส่งสินค้าล็อตใหญ่) และ e-commerce 

10% ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้บริการขนส่งด่วนเป็นหลัก ส าหรับผู้ให้บริการขนส่งด่วนในปัจจุบัน 

รายใหญ่ คือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด โดยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 55% รองลงมาคือ 

Kerry ส่วนแบ่งตลาดประมาณ 30% ตัวอย่างราคาค่าบริการขนส่งด่วน ไปรษณีย์ไทยเริ่ม
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ที่ 67 บาท/กก.172 (กรณีส่ง EMS) Kerry เริ่มที่ 30-50 บาท/กก.173 ขณะที่ค่าบริการของ

กลุ่ม BS เริ่มที่ 5-10 บาท/กก. 

 ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์จะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวง

พาณิชย์ เพ่ือจดทะเบียนพาณิชย์ กรมการขนส่งทางบก เพ่ือขอใบอนุญาตประกอบกิจการ

ขนส่งและอ่ืนๆ และกระทรวงแรงงาน เพ่ือปฏิบัติตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่ม  

โลจิสติกส์ 

  

                                           
172 ที่มา: https://www.thailandpost.co.th/un/rate_result/?country_code=TH&weight=1000 
173 เปรียบเทียบกนัชดัๆ “ไปรษณีย์ไทย-kerry-สปีดดี” สง่แบบไหนคุ้มสดุ ที่มา: https://www.smartsme.co.th/content/110136 
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ปัญหาและอุปสรรค 

1. การคิดค่าบริการราคาถูกโดยกลุ่มขนส่งต่างชาติ ซึ่งผู้ประกอบการไทยประเมินว่า

ค่าบริการนั้นต่ ากว่าต้นทุน ถือเป็นการทุ่มตลาด ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ

การแข่งขัน และเป็นอุปสรรคของผู้เล่นรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาด 

2. การตัดราคาโดยผู้ประกอบการไทยด้วยกันเอง ซึ่งน าไปสู่ปัญหาการแบกน้ าหนัก หรือการ

ขนส่งที่น้ าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 

3. จุดอ่อนของผู้ประกอบการขนส่งไทย ได้แก่ การขาดแพลตฟอร์มในการให้บริการ ปัญหา

ด้านการท าการตลาดให้เป็นที่รู้จัก มาตรฐานของบริการและความเป็นมืออาชีพในการ

ให้บริการ 

4. ปัญหาจากการที่ภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจขนส่งหรือโลจิสติกส์แก่

ต่างชาติผ่านการให้สิทธิประโยชน์ภายใต้ BOI อาจท าให้ผู้ประกอบการไทยยิ่งเสียเปรียบ

ในการแข่งขัน ทั้งนี้ ตามรายการบัญชีการให้สิทธิประโยชน์ของ BOI ส าหรับกิจการ

ศูนย์บริการโลจิสติกส์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) ศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบทันสมัยทั้งใน

และนอกประเทศ เงื่อนไขต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท จะได้สิทธิตามกลุ่ม B1 

ยกเว้นอากรเครื่องจักร แต่จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี (2) ศูนย์กระจายสินค้า

ระหว่างประเทศด้วยระบบทันสมัย ลงทุนไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท ต้องกระจายสินค้าไม่

น้อยกว่า 5 ประเทศ จะได้สิทธิตามกลุ่ม A3 รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษียกเว้นภาษีเงิน

ได้นิติบุคคล 5 ปี  

ข้อเสนอแนะ 

1. การสร้างหรือส่งเสริมเครือข่าย (Cluster) ระหว่างผู้ประกอบการขนส่งไทย เพ่ือให้บริการ

ขนส่งครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยผู้ประกอบการแต่ละรายไม่จ าเป็นต้องลงทุนโครงข่าย

รถยนต์ของตนเอง ทั้งนี้ ภาครัฐอาจส่งเสริมโดยอาศัยเครือข่ายที่มีอยู่เดิม เช่น สหพันธ์

การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

2. ผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ โครงการที่

ต้องใช้บริการขนส่ง อยากให้ภาครัฐส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยได้เข้าถึงกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้างเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น โครงการธงฟ้า  

3. ภาครัฐควรพัฒนาพ้ืนที่ เ พ่ือสร้างจุดรวบรวมและกระจายสินค้าร่วมกัน (Central 

Distribution Center - CDC) โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมไปถึง

การพัฒนาระบบ Joint Delivery System เช่น การแชร์คนขับรถส่งสินค้าหรือแชร์รถ

ขนส่ง เป็นต้น 
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4. การส่งเสริมด้านเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการขนส่งไทย เช่น การพัฒนาแพลตฟอร์ม

ส าหรับให้บริการขนส่ง เป็นต้น และการส่งเสริมด้านเงินทุน เช่น การจัดให้มี logistic 

loan เป็นต้น 

5. การจัดตั้ง “สภาการขนส่ง” เพ่ือเป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจขนส่ง

โดยตรง เนื่องจากหน่วยงานก ากับดูแลที่เป็นภาครัฐอาจมีปัญหาเรื่องความเข้าใจต่อสภาพ

ของธุรกิจ ทั้งนี้ การจัดตั้งสภาดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการสร้างมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐาน

ของบริการขนส่ง เช่น การควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับรถขนส่ง การก ากับดูแลปัญหาการ

บรรทุกน้ าหนักเกิน การลงโทษกรณีแข่งขันโดยการตัดราคา เป็นต้น 

 ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) 

 ผู้ประกอบการ e-commerce หลายรายที่จดทะเบียน VAT เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการ

แข่งขันด้านราคา หากขายสินค้าในราคาที่รวม VAT ท าให้ราคาสินค้าสูงกว่าคู่แข่ง ท าให้

ขายไม่ได้ 

 การจดทะเบียนพาณิชย์ มีความยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร รวมทั้งขั้นตอนค่อนข้าง

ยาก และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัท SMEs หลายรายไม่รู้ว่าจะต้องเลือกจด

ทะเบียนให้เข้า category ไหน 

 การจดทะเบียนพาณิชย์ และจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สร้างความสับสนให้กับ

ผู้ประกอบการว่าท าไมต้องจดทะเบียนซ้ าซ้อน 

 ความเข้าใจผิดของภาษี e-Payment คือ ผู้ประกอบการเข้าใจผิดคิดว่า ธนาคารจะส่งสรุป

รายงานการเงินแต่ละบัญชีไปให้สรรพากร ท าให้ผู้ประกอบการส่วนมากเปิดบัญชีของแต่

ละธนาคารเพ่ิมขึ้น และเปิดทุกธนาคาร เนื่องจากคิดว่าไม่ได้นับรวมเป็นรายบุคคล การ

เปิดบัญชีเพ่ิมเป็นการกระจายความเสี่ยงของจ านวนเงินที่รับโอน ไม่ให้เกิน 2 ล้านบาท 

 การจดทะเบียน E-Wallet หรือการขออนุญาตใช้ระบบช าระเงินกับ ธปท. ภายใต้เงื่อนไข

การขออนุญาตการประกอบธุรกิจบริการการช าระเงิน จะต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท

จ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด หรือสถาบันการเงิน มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วในแต่ละ

ประเภทธุรกิจ ดังนี้ 1) การให้บริการแก่ผู้รับบัตร ไม่ต่ ากว่า 50 ล้านบาท 2) การให้บริการ

สนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร ไม่ต่ ากว่า 10 ล้านบาท และ 3) การให้บริการรับช าระเงิน

แทน ไม่ต่ ากว่า 10 ล้านบาท ซึ่งท าให้ startup อีกจ านวนไม่น้อยไม่เข้าคุณสมบัติที่จะจด

ทะเบียน ท าให้ผู้ประกอบการ E-Wallet หลายรายยังประกอบธุรกิจการช าระเงินแบบผิด

กฎหมาย  
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 ธปท. ก าลังรอปรับกฎระเบียบ หากเงื่อนไขการจดทะเบียนระบบการช าระเงินเรื่องทุนขั้น

ต่ าเป็นอุปสรรคต่อ startup และ SME 

 การที่ผู้ประกอบการ e-commerce หลายรายไม่เข้าระบบ ไม่ใช่เรื่องของการเสียภาษี แต่

เป็นเรื่องของการหาเอกสาร เช่น ใบเสร็จ เพ่ือใช้มาเป็นเอกสารในการหักค่าใช้จ่ายก่อน

ยื่นเสียภาษี ไม่เช่นนั้นจะต้องใช้ภาษีแบบเหมาจ่ายแบบหักต้นทุนร้อยละ 60 ซึ่งไม่ได้

สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และยังท าให้ผู้ประกอบการเสียภาษีในอัตราที่สูงเกินกว่าจะ

สามารถช าระได้ 

 ปัจจุบันกรมสรรพากร ได้พัฒนาระบบการช าระภาษีด้วยการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ 

เช่น e-receipt และ e-donation เป็นต้น เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนใน

การจัดเก็บเอกสารเพ่ือหักลดหย่อนภาษีแบบออนไลน์ หากแต่ในทางปฏิบัติยังไม่มีคนใช้

งาน เนื่องจากยังไม่มีคนรู้จักในวงกว้าง และขั้นตอนการเข้าไปกรอกเอกสารออนไลน์ยัง

ค่อนข้างยาก 

2. การประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 นครราชสีมา วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ 
โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ นครราชสีมา 

 ธุรกิจบริการโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 

1. ในการตรวจสอบอาคารส าหรับท าโรงแรม จะมีคณะท างานตรวจสอบอาคาร 

ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานด้วยกัน เช่น โยธาธิการ กรมการ

ปกครอง สาธารณสุข  การตรวจสอบอาคารในรูปแบบคณะกรรมการฯ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี

เพราะท าให้โปร่งใส ปราศจากคอร์รัปชั่น  การตรวจสอบของคณะกรรมการฯ ในพ้ืนที่

จังหวัดนครราชสีมาเป็นการตรวจสอบอย่างสร้างสรร เนื่องจากคณะกรรมการฯ จะให้ข้อ

ชี้แนะแก่ผู้ประกอบการน าไปปรับปรุงอาคารได้เป็นอย่างดี 

2. ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาไม่มีปัญหา พ.ร.บ.ผังเมือง เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน

พ้ืนที่ท่องเที่ยว เช่น เขาใหญ่ ปากช่อง  ผู้ที่จะท าโรงแรมมีการตรวจสอบพ้ืนที่จะก่อสร้าง

โรงแรมก่อนซื้อแล้วว่าพ้ืนที่ที่จะท าโรงแรมมีเอกสารสิทธิ์ และสร้างโรงแรมได้หรือไม่ 

3. การสร้างโรงแรมใหม่สามารถท าตามข้อก าหนดของกฎหมายว่าด้วยอาคารควบคุมได้ง่าย 

และลงทุนต่ ากว่าการน าอาคารเก่ามาปรับปรุง ดัดแปลงใหม่ 

ปัญหาอุปสรรค 
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- การขอใบอนุญาตโรงแรมท าได้ยาก โดยเฉพาะที่พักที่ขนาดเล็ก เพราะสภาพอาคารยังไม่

สามารถปรับปรุง ดัดแปลงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เนื่องจากส่วน

ใหญ่เป็นการน าเอาอาคารเก่ามาดัดแปลงเป็นสถานที่พักระยะสั้น  

- การปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องใช้เงินลงทุนสูงในขณะที่การท าโรงแรมใน

ปัจจุบันผลประกอบการไม่ค่อยดี โรงแรมขนาด 3 ชั้นครึ่ง ต้องลงทุนอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 

30 ล้านเพ่ือให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด จึงท าให้ผู้ประกอบการ SMEs ไม่

สามารถท าได้  

- ผู้ประกอบการบางรายไม่เข้าใจและไม่มีความรู้ในการขอใบอนุญาตโรงแรม ในขณะที่

เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นมีจ านวนจ ากัดไม่สามารถแนะน าขั้นตอนการขอใบอนุญาตที่ชัดเจนได้ 

บางครั้งต้องยื่นเอกสารหลายรอบ เช่น แบบอาคาร โครงสร้างอาคาร ท าให้ผู้ประกอบการ

ไม่สนใจด าเนินการต่อ 

- ความหมายของโรงแรมของกฎหมาย ยังไม่ครอบคลุมที่พักทุกประเภทที่เปิดบริการอยู่ 

ในขณะที่ปัจจุบันแนวโน้มที่พักรูปแบบใหม่ๆ มีเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า  จ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรงแรม โดยจ าแนกประเภทของ

ที่พักให้ครอบคลุมสถานที่พักที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และมีการก ากับดูแลที่พักแต่ละ

ประเภทให้เหมาะสม 

- ส่วนใหญ่การท าธุรกิจโฮสเทล มักจะด าเนินการในเขตเมือง ซ่ึงเป็นการน าอาคารเก่ามาท า 

จึงจ าเป็นต้องดัดแปลงอาคาร เพ่ิมทางเดินหนีไฟ (ลงทุนเพ่ิม) ใช้เวลาด าเนินการมา 2 ปี 

ยังไม่ได้ใบอนุญาต เพราะไม่ทราบกระบวนการในการขออนุญาต เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลได้ไม่

ชัดเจนถึงกระบวนการในการยื่นขออนุญาต 

- การตรวจสอบสภาพอาคารของเจ้าหน้าที่แต่ละท้องที่ยังใช้ดุลยพินิจส่วนตัวสูง ไม่มี

มาตรฐานเดียวกัน  

ข้อเสนอแนะ 

- ผู้ประกอบการเห็นว่าการยื่นรายงานผู้เข้าพักต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองยังมีความจ าเป็น 

เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ แต่ควรมีระบบอ านวยความสะดวกให้กับ

ผู้ประกอบการในการรายงาน เช่น สามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น 

-  ฝ่ายปกครองควรตรวจสอบอาคารแบบ “รวดเร็วและรวบรัด” คือ เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ที่

ครบถ้วนถูกต้องแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพ่ือให้
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ผู้ประกอบการทราบและด าเนินการแก้ไขปรับปรุง การนัดหมายมาตรวจสอบต้องท าให้

แล้วเสร็จภายในครั้งเดียว จากคณะกรรมการที่บูรณาการมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือลดต้นทุนและลดความซ้ าซ้อนในการตรวจสอบ 

-  รัฐต้องมีมาตรการจูงใจให้กับโรงแรมที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่า เมื่อด าเนินการให้เข้า

สู่ระบบแล้วจะได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้าง ในขณะที่ผู้ประกอบการที่เข้าสู่ระบบแล้วต้องเสีย

ภาษีทุกอย่าง แต่ผู้อยู่นอกระบบกลับไม่ต้องเสียภาษีมากเท่าผู้อยู่ในระบบ ท าให้

ผู้ประกอบการไม่มีแรงจูงใจในการเข้าระบบ 

- รัฐอาจใช้ช่องทางก าหนดเงื่อนไขให้ OTAs (Online Travel Agents) ต่างๆ รับเป็น

ตัวแทนขายห้องพักให้เฉพาะโรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ซึ่งจะเป็นการบังคับให้

โรงแรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายพยายามเข้าสู่ระบบ 

- ผู้ประกอบการต้องเสียภาษีหลายประเภททั้งภาษีโรงเรือน ภาษีบ ารุงท้องถิ่น ภาษีเงินได้ 

ภาษีป้าย ภาษีสุรา จากหลากหลายหน่วยงาน ท าให้ผู้ประกอบการต้องท าธุรกรรมหลาย

รอบ เสียเวลาด าเนินการในแต่ละครั้ง รัฐควรหาแนวทางในการจัดเก็บรวมเพียงครั้งเดียว 

(Package) และควรจัดให้มีหน่วยงาน one stop service อ านวยความสะดวกในการเสีย

ภาษีเหล่านี้เพียงจุดเดียว 

- ควรแยกกฎหมายเกี่ยวกับที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมออกจากกฎหมายโรงแรม แล้วให้มีการ

ก ากับดูแลแตกต่างออกไปให้ครอบคลุมกับที่พักขนาดเล็กประเภทต่างๆ เช่น  โฮสเทล 

โฮมสเตย์  และ Bed and Breakfast (B&B) โดยค านึงถึงขนาดห้องพัก พ้ืนที่ จ านวนห้อง 

สิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพัก ความปลอดภัยมั่นคงของอาคาร การรายงาน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพราะปัจจุบันกฎหมายโรงแรมใช้บังคับกับที่พักทุกชนิดไม่

เหมาะสมในทางปฏิบัติ 

-  ภาครัฐควรสนับสนุนให้มีหน่วยงานภาครัฐใช้บริการสถานที่พัก ที่จัดประชุมสัมมนาใน

โรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เพ่ือจูงใจให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักมีแรงจูงใจเข้า

สู่ระบบมากขึ้น 

 ธุรกิจรับส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ 

 ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งจะต้องได้รับใบอนุญาตทั้งหมด 2 ฉบับ ได้แก่ ทะเบียนพาณิชย์ และ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจขนส่ง 



246 

 ส าหรับการวางหลักทรัพย์ประกันความเสียหายหลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ขนส่งไม่ประจ าทาง ในทางปฏิบัติสามารถใช้ตัว พ.ร.บ. รถยนต์ หรือประกันรถยนต์ได้ 

 ป้ายรถ กรณีป้ายสีเหลือง คือ รถขนส่งสาธารณะหรือรถรับจ้าง ส่วนป้ายขาว คือ รถขนส่ง

ส่วนบุคคล ห้ามน ามาใช้ในการรับจ้าง  

 ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ธุรกิจขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์เติบโตอย่างรวดเร็ว คือ การเติบโต

ของกลุ่มธุรกิจ e-commerce แต่เดิมส่วนใหญ่ในต่างจังหวัดจะเป็นการขนส่งสินค้า

รูปแบบดั้งเดิม คือ B2B ขนส่งกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ร้านค้าต่างๆ  

 ส าหรับผู้ประกอบการขนส่งรายเล็กของไทย ส่วนมากจะให้บริการขนส่งเอกสารและ

อาหาร ส่วนผู้ประกอบการไทยขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ส่วนมากจะให้บริการขนส่ง

สินค้าหรือพัสดุขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนงานที่ผู้ประกอบการต่างชาติไม่ท า 

 ตัวอย่างผู้ประกอบการขนส่งด่วนในจังหวัดนครราชสีมา 

- Korat Delivery บริการหลักคือการส่งอาหาร ให้บริการผ่าน Line 

- Eat Ranger บริการส่งอาหารในโคราช ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันที่ทางบริษัทได้

พัฒนาขึ้น (ต้นทุนการพัฒนาแอปพลิเคชันประมาณ 1 - 2 แสนบาท) คู่แข่งหลัก คือ 

Foodpanda แต่จุดแข็งของ Eat Ranger คือ สามารถให้บริการได้ครอบคลุมพ้ืนที่

มากกว่า ซึ่ง Foodpanda ก าหนดรัศมีการส่งประมาณ 7 กม. 

- เดลิเวอรี่ปากช่อง บริการรับส่งสิ่งของ อาหารและคน โฆษณาโรงแรมและที่พัก 

ให้บริการผ่าน Facebook และ Line โดยจะให้บริการเฉพาะในพ้ืนที่ปากช่อง 

 การให้บริการส่งอาหารของ Foodpanda ในโคราช Foodpanda จะคิดค่าใช้จ่ายจาก

ร้านอาหารประมาณร้อย 30 ของราคาอาหาร หรืออีกทางหนึ่ง ร้านค้าสามารถตั้งราคา

อาหารที่ขายผ่าน Foodpanda สูงกว่าที่ขายหน้าร้าน 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. ปัญหาการใช้รถผิดประเภทในการขนส่ง ปัจจุบันยังมีการใช้รถขนส่งส่วนบุคคลในการ

รับจ้างขนส่งสินค้า ซึ่งตามกฎหมายรถท่ีใช้ขนส่งสินค้าของผู้อ่ืนนั้นจะต้องจดทะเบียนเป็น

รถรับจ้าง 

2. การเข้ามาของผู้ประกอบการขนส่งต่างชาติในโคราช ท าให้ผู้ประกอบการไทยเผชิญปัญหา

จากการทุ่มตลาด เช่น การจัดโปรโมชั่นไม่คิดค่าขนส่ง เป็นต้น นอกจากนี้ การเข้ามาของ

ธุรกิจต่างชาติยังมีส่วนให้เกิดปัญหาการแย่งตัวคนขับรถขนส่ง ตัวอย่างเช่น Foodpanda 

จะใช้วิธีจ่ายเงินเดือนแก่คนขับรถขนส่ง เดือนละ 1 หมื่นบาท เป็นต้น 
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3. กฎหมายก าหนดให้รถขนส่งสาธารณะหรือกลุ่มรถป้ายเหลืองจะต้องพักรถ174 เช่น กรณีวิ่ง

รถติดต่อกัน 4 ชั่วโมง จะต้องพักครึ่งชั่วโมง แต่ในทางปฏิบัติภาครัฐมิได้จัดให้มีจุดพักรถ

ให้เพียงพอ กรณีประเทศมาเลเซียมีการจัดจุดพักรถทุกๆ 50 กม. 

4. ปัญหาด้านเงินทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ ของผู้ประกอบการ SME 

5. การขยายตัวของธุรกิจขนส่งต่างชาติคล้ายกับปัญหาการเข้ามาของกลุ่ม modern trade 

ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยจะต้องหาช่องว่างและปรับตัวเพ่ืออยู่

รอด เช่น การขนส่งพัสดุขนาดใหญ่ การให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 

6. ปัญหาการแข่งขันด้านราคาระหว่างผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะการตัดราคาค่าบริการ

ในขาที่เป็นรถวิ่งเที่ยวเปล่า เช่น กรณีน าสินค้าจาก กทม. ไปส่งที่โคราช และขากลับจาก

โคราชมา กทม. จะเป็นรถเที่ยวเปล่า เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดตั้งสมาคมเพ่ือคัดกรองผู้ประกอบการที่จะเข้าสู่ตลาด การก าหนดมาตรฐานบริการ 

และการควบคุมราคาขั้นต่ า รวมถึงการก าหนดบทลงโทษ เพ่ือไม่ให้ เกิดปัญหา 

การทุ่มตลาด 

2. การสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ประกอบการขนส่งไทย 

3. ผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนผ่านโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ให้

ผู้ประกอบการไทยท าหน้าที่ขนส่งสินค้าของภาครัฐ เช่น การขนส่งสินค้าของทหาร  

เป็นต้น 

 ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) 

 SMEs ส่วนมากไม่ยอมเข้าระบบเพราะกลัวระบบการตามภาษีของสรรพากร เนื่องจาก

ส่วนมากเป็นกลุ่มคนขายของแบบหาเช้ากินค่ า ซื้อมาขายไป การเสียภาษีแบบไม่สามารถ

หาเอกสารมาหักค่าใช้จ่ายท าให้ต้องเสียภาษีแบบ 100% และเป็นต้นทุนที่หลายรายไม่

สามารถจ่ายได้จึงเลี่ยงที่จะหนีภาษี และไม่จดทะเบียน 

 ผู้ประกอบการอีกจ านวนมากไม่รู้ว่าจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ และไม่รู้ขั้นตอนของการ

จดทะเบียนและการจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้าง นอกจากนี้ยังมีความสับสนว่าต้องไปจด

ทะเบียนพาณิชย์ที่พาณิชย์จังหวัด หรือสามารถจดทะเบียนกับเทศบาล 

                                           
174  การขับรถเกินระยะเวลาที่ก าหนดในรอบ 24 ชั่วโมง ขับรถได้ต่อเนื่องกันไม่เกิน 4 ชั่วโมง และต้องหยุดพักอย่างน้อย 30 นาที จึงจะ
สามารถขับได้อีก 4 ชั่วโมง การหยุดที่ไม่ถึง 30 นาทีไม่ถือวา่เป็นการหยุดพัก มคีวามผิดตามมาตรา 127 (พรบ. การขนส่งทางบก) มีโทษ
ปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท หรืออาจสั่งพักใบอนุญาตได้ไม่เกิน 180 วัน 
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 สิ่งที่ต้องการส่งเสริมคือ การสอนท าแพ็คเกจให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะชาวบ้านหรือ

กลุ่มแม่บ้าน OTOP เพ่ือต้องการขยายในตลาดออนไลน์ รวมทั้งต้องการให้อบรมและสอน

การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการขายของ เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในวิสาหกิจ

ชุมชนเป็นกลุ่มผู้สูงวัย ท าให้ยากต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี อาจต้องอาศัยเด็กรุ่นใหม่ในการ

เข้ามาช่วยท าตลาดออนไลน์ 

 ความไม่รู้และไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี ว่าสามารถน าค่าใช้จ่ายหรือใบเสร็จต่างๆ ใน

การซื้อของมาหักค่าใช้จ่ายได้ ท าให้ต้องเสียภาษีแบบ 100% 

3. การประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 3 เชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 
ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว 

 ธุรกิจบริการโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 

1. กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักแกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ซึ่ง

ก าหนดให้โฮมสเตย์ หรือที่พักไม่เกิน 4 ห้อง รับแขกได้ไม่เกิน 20 คน เป็น “สถานที่พักที่

ไม่เป็นโรงแรม” มีผลท าให้การประกอบธุรกิจห้องพักรายวันขนาดย่อมดังกล่าวไม่อยู่

ภายใต้กฎระเบียบอันเข้มงวดในการก ากับดูแลโรงแรมตาม กฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

กฎหมายควบคุมอาคาร ฯลฯ 

2. การยื่นจดแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม จะเป็นการยื่นขออนุญาต (ตลอดชีพ) มีเงื่อนไข

ดังต่อไปนี้ 1) ห้องพักรวมไม่เกิน 4 ห้อง เตียงไม่เกิน 20 เตียง 2) ท าเป็นอาชีพเสริม (ต้อง

แสดงว่ามีอาชีพหลักอ่ืนๆ ด้วยการแสดงหลักฐานการท างาน ใบรับรองการท างาน สลิป

เงินเดือน ฯลฯ)  3)มีกรรมสิทธิ์ ในที่พักนั้น กรรมสิทธิ์การเช่าได้ แต่ควรระยะยาว และ

ควรมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของที่พักอาศัยนั้นๆ 4) มีแปลนห้องชัดเจน  และ 5) มีป้ายชื่อ

ภาษาไทย อยู่เหนือภาษาอังกฤษ 

ปัญหาอุปสรรค 

- ปัญหาการขอใบอนุญาตโรงแรมได้ยาก  เนื่องจากในการอนุญาตจะต้องมีหน่วยงาน

ประมาณ 5 หน่วยงาน เช่น คณะกรรมการตรวจสถานที่พัก ปลัดอ าเภอ เทศบาล อนามัย

หรือสาธารณสุข ปภ. นายอ าเภอ เป็นต้น ไปตรวจสอบซึ่งนัดหมายพร้อมกันยากมาก จึงมี

คิวรอประมาณ 400 คิว กว่าจะตรวจเสร็จคาดว่าน่าจะใช้เวลาเป็นปี  ดังนั้น จะต้องมีการ

แก้กระบวนการในการอนุญาต โดยให้เป็นการอนุญาตไปก่อนแล้วไปตรวจสอบทีหลัง

เพ่ือให้ที่พักให้เช่ารายวันเหล่านี้ถูกกฎหมายโดยเร็ว 
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- มาตรา 44 ที่ออกมาในเดือนมิถุนายน โดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 

6/2562 เรื่อง “มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบาง

ประเภท” ไม่ได้แก้ปัญหาที่เป็นอยู่ ปัญหาส าคัญของการขอใบอนุญาตโรงแรม คือ  พ.ร.บ. 

ควบคุมอาคาร ซึ่งก าหนดมาตรฐานของตึกที่ที่พักเหล่านี้ท าไม่ได้หรือท าได้ยาก ประกาศ

ฉบับนี้เพียงแต่แจ้งว่าที่ผ่านมามีการฝ่าฝืนและจะปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎหมายภายใน 

30 วันซึ่งผู้ประกอบการยังท าไม่ได้  นอกจากนี้แล้ว การเว้นโทษก็เป็นเพียงโทษอาญา

เท่านั้น การฝ่าฝืนมีโทษปรับวันละประมาณ 2,500 บาท จึงไม่น่าจะมีที่พักที่ใดเข้ามาแจ้ง  

ดังนั้น ทางออกก็คือจะต้องให้ที่พักเหล่านี้ไม่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมอาคาร (อาจดูตัวอย่างว่าในประเทศอ่ืน เช่น ฝรั่งเศสที่มีที่พักที่เป็นตึกเก่าๆ 

บันไดแคบๆ ท าได้อย่างไร มีข้อเสนอว่าตึก 2 ชั้นอาจไม่ต้องก าหนดความกว้างของบันได 

แต่ 3-4 ชั้นอาจต้องก าหนด  อาจตรวจสอบมาตรฐานเดียวกันกับหอพักที่ได้ง่ายกว่า

โรงแรมมาก แม้จะต่างกันเพียงเช่ารายเดือนกับรายวัน) 

- กฎเกณฑ์ที่ห้ามสร้างโรงแรมติดสถานที่ทางศาสนา เช่น วัด สุเหร่าก็เป็นปัญหาส าคัญของ

สถานที่พักในเชียงใหม่ เพราะเชียงใหม่มีวัด และเจดีย์เป็นจ านวนมากท าให้ขออนุญาต

ก่อสร้างโรงแรมไม่ได้ 

- การขออนุญาตที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม ระยะหลังๆ ต้องใช้เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งชาวบ้าน

รอบนอกเมืองมักไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพราะเป็นพ้ืนที่ป่ามีเพียงใบ สค. 1 ซึ่งไม่ใช่หนังสือ

แสดงสิทธิที่ดิน เพราะไม่ใช่หลักฐานที่ทางราชการออกให้เพียงแต่เป็น การแจ้งการ

ครอบครองที่ดินของราษฎรเท่านั้น ดังนั้น ตามกฎหมาย  จึงควรมีข้อเสนอให้มีการผ่อน

ปรนในเรื่องนี้  ทั้งประกาศ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562 เรื่อง 

“มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท” ได้ระบุ

ไว้ว่า “ในกรณีที่การด าเนินการประกอบธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจสถานที่พักที่มีลักษณะ

ตามข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม 

พ.ศ. ๒๕๕๑ แห่งใดไม่สามารถด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ เนื่องจากมี

ข้อจ ากัดเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายอ่ืนนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒ ให้

หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายรวบรวมข้อเท็จจริง สภาพปัญหา และ

แนวทางแก้ไข เสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพ่ือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนว

ทางการแก้ไขปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะดังกล่าวให้ค านึงถึงนโยบายและ

แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเป็นส าคัญด้วย ทั้งนี้ควรให้การ

ยกเว้นเฉพาะส าหรับโฮมสเตย์ที่แท้จริง คือ “แขกอาศัยในชายคาเดียวกับเจ้าของที่พัก” 
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เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถหารายได้เพ่ิมจากการให้เช่าที่พักของตนเอง ในขณะที่

นักท่องเที่ยวต้องการประสบการณ์โดยอยู่ร่วมกับคนในพ้ืนที่เพ่ือศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม

ของชุมชน 

- โรงแรมจัดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ต้องขอใบอนุญาต และเสียค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตจ านวน 2,000 บาท และต้องขอใบอนุญาตทุกปี ซึ่งเห็นว่าข้อก าหนดนี้ไม่มี

ประโยชน์อะไร  ควรก าหนดให้มีการน าโรงแรมออกจากรายชื่อกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ 

-  บุคคลธรรมดาไม่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ในการให้บริการที่พักได้ เพราะไม่มีสินค้าที่

จับต้องได้ โฮสเทลบางรายต้องตั้งร้านกาแฟและจดทะเบียนเป็นธุรกิจร้านกาแฟแทน การ

จดทะเบียนพาณิชย์ท าให้สามารถเสียภาษี VAT แบบเหมาจ่ายหากรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้าน

บาท (กฎตอนนี้ คือ หากเป็นบุคคลธรรมดาจดที่เทศบาล หรือ อบต. หากเป็นบริษัทจดที่ 

อบจ.) ท าให้มีภาระเสียภาษีเหมือนบุคคลธรรมดา และไม่สามารถท าให้เป็นธุรกิจที่ถูก

กฎหมายได้ 

-  ภาษีโรงเรือนส าหรับธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทจะเก็บในอัตราร้อยละ 12.5 บนฐานรายได้

ของการประเมินที่ใช้อัตราการเข้าพัก (occupancy rate) ที่ร้อยละ 80 ไม่ได้เก็บตาม

รายได้จริง ผู้เข้าประชุมรายหนึ่งแจ้งว่า ผู้ประกอบการไปเอา “ใบแจ้งห้องพักว่าง” เป็น

รายเดือนมาและลงข้อมูลจ านวนห้องพักว่างทุกเดือนและส่งไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน 

โดยส่งให้ส านักงานเขตในพ้ืนที่นั้นๆ จะได้มีหลักฐานอัตราการเข้าพักอย่างต่อเนื่องและ

เวลาการค านวณภาษีจะได้ค านวณจากอัตราการเข้าพักจริง 

ข้อเสนอแนะ 

- การรับรองหรือการขึ้นทะเบียนที่พักควรเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิใช่

รัฐบาลกลาง เพ่ือให้ชุมชนสามารถก าหนดเองได้ว่าต้องการที่พักแบบไหนบ้าง สอดคล้อง

กับหลักการในการกระจายอ านาจ   
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 ธุรกิจรับส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ 

 ใบขับข่ีส าหรับรถขนส่งสินค้า กรณีรถยนต์ ถ้าเป็นรถขนส่งขนาดใหญ่ เช่น รถหกล้อข้ึนไป

จะต้องใช้ใบขับข่ีส าหรับการขนส่งโดยเฉพาะ ส่วนกรณีจักรยานยนต์ ตามกฎหมายจะแบ่ง

ใบขับขี่จักรยานยนต์ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ใบขับขี่ส่วนบุคคล และใบขับขี่สาธารณะ 

ซึ่งใบขับขี่สาธารณะจะหมายถึงการขับรถขนส่งคน กรณีขนส่งสินค้ามิได้มีข้อบังคับ

เพ่ิมเติม ปัจจุบันคนขับขี่จักรยานยนต์ส่งของจะใช้ใบขับข่ีส่วนบุคคล 

 ปัจจุบันมีกฎหมายก าหนดให้การส่งพัสดุ ผู้ส่งจะต้องแสดงบัตรประชาชน แต่ในทางปฏิบัติ

ยังมิได้บังคับใช้อย่างจริงจัง ผู้ประกอบการบางรายไม่เรียกดูบัตรประชาชน  

 ตัวอย่างผู้ประกอบการขนส่งด่วนในเชียงใหม่ 

- นิ่มซี่เส็ง เป็นการขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพฯ และภาคเหนือ ครอบคลุมประมาณ  

5 จังหวัด มีการก าหนดพ้ืนที่รับส่งสินค้า กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่คือร้านค้า/ ร้านโชห่วย 

มักจะใช้รถกระบะในการกระจายสินค้า ขณะที่ Nim Express ซึ่งเป็นบริษัทลูก  

จะให้บริการขนส่งแบบ door-to-door โดยมีพ้ืนที่บริการทั่วประเทศ 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. ปัญหาการใช้รถผิดประเภทหรือปัญหาเรื่องป้ายทะเบียน เช่น การน ารถขนส่งส่วนบุคคล 

(ป้ายขาว) มารับจ้างขนส่งสินค้าทั่วไป ซึ่งตามกฎหมายจะต้องเป็นป้ายเหลือง 

2. ปัญหาการก าหนดความเร็วของรถบรรทุกตั้งแต่หกล้อขึ้นไป ให้สามารถท าความเร็วได้ไม่

เกิน 80 กม./ชม. กรณีทางหลวงท าความเร็วได้ไม่เกิน 90 กม./ชม. ส่งผลกระทบต่อการ

ท าความเร็วของผู้ประกอบการขนส่ง อีกทั้ง ลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้บริการขนส่งรายอื่นๆ ที่

ใช้รถกระบะ ซึ่งกฎหมายเรื่อง GPS ยังมิได้บังคับใช้กับรถกลุ่มนี้ 

3. ผู้ประกอบการขนส่งต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้า บางกรณีลูกค้าฝาก

ส่งสินค้ามูลค่าสูง เมื่อเกิดปัญหาก็จะถูกลูกค้าเรียกค่าเสียหายสูงเช่นกัน บางครั้งไม่

สามารถพิสูจน์ได้ว่าสินค้าได้รับความเสียหายจากกระบวนการไหน   

ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้ประกอบการขนส่งไทยจะต้องหาช่องว่างในธุรกิจขนส่ง เช่น การขนส่งพัสดุขนาดใหญ่

แบบเร่งด่วน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการเจ้าใหญ่ไม่นิยมท า เป็นต้น 

2. ภาครัฐควรพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น จุดรวบรวมและกระจายสินค้า โดยให้เอกชน

สามารถเข้ามาใช้พื้นที่ร่วมกัน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการขนส่ง  

 ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) 
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 ภาษี e-Payment ท าให้ผู้ประกอบการหลายรายกลัวการตามภาษีจากสรรพากร  และ

เข้าใจผิดคิดว่าธนาคารจะรายงานแค่บัญชีที่มีเงินเกิน 2 ล้านบาท หรือโอนเกิน 3,000 

ครั้ง ท าให้ผู้ประกอบการหลายรายเปิดบัญชีเพ่ิมขึ้น เพราะกระจายเงินให้เข้าในหลาย

บัญชี ประกอบกับเจ้าหน้าที่ธนาคารบางแห่งมีการแนะน าให้ผู้ประกอบการเปิดบัญชีเพ่ิม 

เนื่องจากความเข้าใจผิด 

 การเสียภาษี VAT ท าให้ต้นทุนการขายของสูงกว่าคนอื่น จึงจ าเป็นต้องยอมขายในราคาท่ี

ไม่รวม VAT นอกจากนี้ การตุนของไว้เพ่ือรอขาย ท าให้เครดิต VAT สูงขึ้นด้วย และ

สรรพากรไม่เข้าใจว่าท าไมเครดิต VAT ไม่ลดลง 

 การช าระเงินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายส่วนมากจะใช้การเก็บเงินปลายทางหรือ COD (Cash 

on Door) และบางครั้งมักจะเจอกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนใจไม่อยากได้สินค้าแล้วทั้งที่สินค้าได้

ตามมาตรฐานทุกอย่าง แต่ของส่งไปถึงปลายทางแล้ว ท าให้ผู้ขายต้องเสียต้นทุนเพ่ิมใน

การส่งสินค้าทั้งไปและกลับ ภาครัฐควรช่วยหามาตรการมาช่วยเหลือ และป้องกันความ

เสี่ยงเก่ียวกับปัญหาการปฏิเสธการรับสินค้าของลูกค้าบ้าง 

 ราคาการส่งสินค้าเพิ่มมากข้ึน จากเดิมท่ี Kerry ท าตลาดรับส่งสินค้าในราคาต่ าแต่ปัจจุบัน

ขึ้นอัตราค่าส่งสินค้าประมาณ 10-15 บาท ภาครัฐควรช่วยหามาตรการในการก าหนด

ราคาการส่งสินค้าเนื่องจากจะเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ e-commerce 

 การมองหาตลาด e-commerce โดยส่งสินค้าไปต่างประเทศ เช่น การจะส่งสินค้าไปขาย

ให้ลูกค้าที่ประเทศลาว มีเงื่อนไขของบริษัทรับส่งสินค้าในลาวก าหนดให้ต้องไปเช่า

คลังสินค้าและต้องเก็บสินค้าไว้ในคลัง ทั้งที่ยังไม่มีลูกค้าสั่งของ แต่ถ้ามีลูกค้าสั่งของต้อง

แจ้งไปบริษัทส่งสินค้าที่ประเทศลาวแล้ว บริษัทจะท าการส่งสินค้าให้ลูกค้า และรับช าระ

เงินเป็นสกุลลาวหรือเป็นกีบ และบริษัทขนส่งลาวจะท าการแลกเงินสกุลลาวกลับมาเป็น

เงินไทยและส่งกลับมาให้ผู้ขาย ซึ่งดูยุ่งยากมาก แต่ถ้าใช้การขนส่งของไปรษณีย์ส่งไปให้

ลูกค้าที่ประเทศลาว จะท าให้ค่าขนส่งแพง ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงอยากได้รับความ

ช่วยเหลือจากภาครัฐ  
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4. การประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 4 ภูเก็ต วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ 
โรงแรมดาราภูเก็ต 

 ธุรกิจบริการโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 

ปัญหาอุปสรรค 

- ปัญหาหลักของธุรกิจที่พักในภูเก็ต คือ การไม่สามารถจดแจ้งเป็นที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมตาม 

กฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบกิจการโรงแรม พ.ศ. 2559 

เนื่องจากมีผู้ขอยื่นจ านวนมากกว่าพันรายแต่มหาดไทยมีคนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

คาดว่าจะใช้เวลากว่า 12 ปี ในการด าเนินการทั้งหมดเนื่องจากจ านวนเจ้าหน้าที่มีจ ากัด 

การจัดสรรเจ้าหน้าที่ในแต่ละพ้ืนที่จะพิจารณาตามจ านวนประชากรซึ่งภูเก็ตมีน้อย 

ส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยว  นอกจากนี้แล้ว การด าเนินการยังไม่มีระบบบการจัดคิวท าให้

อาจมีการลัดคิว 

- ผู้ประกอบการมีปัญหาในการขอใบอนุญาตยากมาก โดยเฉพาะการได้รับใบ อ. 5 

(ใบอนุญาตเปลี่ยนใช้อาคาร) และใบ อ.6 (ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร 

หรือเคลื่อนย้ายอาคาร) รัฐควรมีการลดขั้นตอนเช่น หากอาคารได้รับการเซ็นรับรองแบบ

จากวิศวกรหรือสถาปนิกแล้วถือว่าใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอใบอนุญาตได้ หากอาคาร

ไม่ปลอดภัยผู้เซ็นรับรองต้องรับผิดชอบ 

- การตรวจสถานที่ด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งมีบุคคลจ านวนมาก แม้

กฎหมายว่าด้วยโรงแรมจะก าหนดให้อ านาจในการอนุญาตอยู่ที่ ‘นายทะเบียน ซึ่งเป็น

บุคคลที่  รัฐมนตรีแต่งตั้ งตามกฎหมาย คือ ผู้ ว่ าราชการจังหวัด หากแต่  คําสั่ ง

กระทรวงมหาดไทย ที่ 190/2551 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ .ศ. 

2547 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551 กําหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองด าเนินการตาม 

พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2542 เป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของโรงแรม 

โดยในต่างจังหวัดคณะกรรมการฯ ดังกล่าวประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐจากหลายหน่วยงาน 

ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการ กรรมการประกอบด้วย อัยการ

จังหวัด ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ศึกษาจังหวัด โยธาธิการและผัง

เมืองจังหวัด นายกเทศมนตรี นายอ าเภอ ปลัด จ่า และป้องกันจังหวัด รวมกรรมการจาก

ฝ่ายเลขานุการ 12  คน ท าให้นัดยากมาก  ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจ โรงแรม  2552 ข้อ 3 ได้ก าหนดให้นายทะเบียนอาจพิจารณาให้
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คณะกรรมการกลั่นกรองด าเนินการตาม พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2542 ตรวจโรงแรมหาก

ต้องด าเนินการภายใน 20 วัน ซึ่งในทางปฏิบัติมิได้เป็นไปตามข้อก าหนดดังกล่าว 

- ปัญหาอีกประการ คือ ค่าใช้จ่ายในการท า IEE (Initial Environmental Examination) 

จาก ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และ

มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2561 ก าหนดให้โรงแรมที่มีที่พักตั้งแต่ 30 ห้องขึ้นไป 

แต่ไม่ถึง 80 ห้องต้องท า IEE ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 350,000 – 400,000 บาทใช้เวลาถึง 6 เดือน 

และมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภท 1 (มีแต่ห้องพัก) 1 หมื่นบาทส าหรับ 5 ปี ทั้งนี้ 

ผู้เข้าร่วมประชุมบางรายแจ้งว่า แม้จ านวนห้องไม่ถึง 30 ห้องก็ยังต้องท า IEE อยู่ดีเพราะ

เจ้าหน้าที่ร้องขอ (ข้อมูลนี้ไม่สามารถยืนยันได้) 

- อาคารเก่าที่ดัดแปลงไม่สามารถท าเป็นโรงแรมที่ถูกกฎหมายตาม กฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคารได้ แม้จะมีการผ่อนปรนลดมาตรฐานตาม กฎกระทรวงก าหนดลักษณะ

อาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบกิจการโรงแรม พ.ศ. 2559 แล้วก็ตาม เช่น บางแห่งไม่มี

บันไดหนีไฟเพราะเป็นอาคารขนาดเล็ก อาจยืดหยุ่นให้ใช้กล่องหนีไฟได้แบบประเทศ

เกาหลีใต้ และควรยืดหยุ่นให้มีการน าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ ในการรักษาความปลอดภัย 

ปัญหาข้อก าหนดพ้ืนที่ว่าง 10% อาคารขนาดเล็กท าไม่ได้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ 

และท่ีดินราคาแพง และไม่เห็นประโยชน์ของข้อก าหนดนี้ 

- อาคารพาณิชย์ที่ก่อสร้างขึ้นมาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน (มีการแบ่งแปลงที่ดิน

ไม่น้อยกว่า 10 แปลง) ซึ่งมีข้อก าหนดว่าที่ดินแต่ละแปลงต้องมีความกว้างไม่ต่ ากว่า 4.00 

เมตร และมีเนื้อที่ไม่ต่ ากว่า 16 ตารางวา ระยะร่นด้านหน้าขึ้นอยู่กับความกว้างถนน

ด้านหน้าและความสูงอาคาร ส่วนที่ดินด้านหลังต้องเว้นระยะจากเขตที่ดินไม่ต่ ากว่า 2.00 

เมตร และทุกๆ ความยาวของอาคาร 40 เมตรหรือ 10 ห้อง ต้องเว้นระยะด้านข้างอย่าง

น้อย 4 เมตร นั้น ไม่สามารถน ามาท าธุรกิจโรงแรมได้ เนื่องจาก กฎหมายว่าด้วยการ

จัดสรรที่ดินให้การจัดสรรเป็นไปเพ่ือการก่อสร้างบ้านที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์

เท่านั้น หากโฉนดมีข้อความสลักหลังว่าเป็น “ที่ดินจัดสรร” จะถูกปฏิเสธการขออนุญาต

โรงแรม 

- ผู้ประกอบการสถานที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมบางส่วนไม่อยากท าเป็นโรงแรม เพราะต้องลงทุน

สูงในการปฏิบัติตามกฎหมายโรงแรม แต่ผู้ประกอบการขอใบอนุญาตโรงแรมเพ่ือความ

สบายใจว่าไม่ได้ท าธุรกิจผิดกฎหมาย 
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- ในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะสถานที่พักทั้งหมดบนเกาะปัจจุบันไม่มีใบอนุญาตโรงแรม เนื่องจากมี

ปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่ดินทับซ้อนกับกรมอุทยานแห่งชาติ 

ผู้ประกอบการซื้อมาจากชาวอุรักละโว้  

- มาตรา 44 ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห ่งชาติ (คสช. ) ที ่ 6/2562 เรื ่อง 

“มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท” ลง

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ช่วยปลดล็อคให้เฉพาะเรื่องผังเมือง แต่เรื่องมาตรฐานอาคาร

โรงแรมยังต้องปฏิบัติตาม เพราะยังต้องด าเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อก าหนดเดิม

ซึ่งอาคารเก่าหลายแห่งไม่สามารถด าเนินการได้ ท าให้ที่พักรายวันจ านวนมากยังไม่

สามารถเข้าระบบได ้

- ปัญหาของอาคารที่ไม่สามารถยื่นปรับปรุงอาคารเพ่ือท าเป็นโรงแรม ตาม ม.  44/2562 

เนื่องจากอาคารส่วนมากที่น ามาดัดแปลงเป็นโรงแรมมักจะเป็นอาคารพาณิชย์ แล้วน ามา

ต่อเติม ดัดแปลง ต่อเพ่ิมพ้ืนที่ใช้สอย จึงท าให้อาคารขาดคุณสมบัติหลายอย่างที่จะยื่นขอ

อนุญาตดัดแปลงเป็นโรงแรม ปัญหาเช่น 1. พ้ืนที่ว่าง 10% (ตามประกาศกฎกระทรวง 

ฉบับ 2559 และกฎกระทรวง ฉบับ 2561) ผู้ประกอบการไม่ทราบว่าต้องเว้นพื้นที่ดังกล่าว

จึงท าให้มีการต่อเติมพ้ืนที่ใช้สอยของอาคารเพ่ิมจนไม่เหลือพ้ืนที่ว่าง 2. บันไดหนีไฟ  (ตาม

ประกาศกฎกระทรวง ฉบับ 2559 และ กฎกระทรวง ฉบับ 2561) เนื่องจากอาคารเดิมขอ

อนุญาตเป็นอาคารพาณิชย์ จึงท าให้ไม่ได้ออกแบบบันไดหนีไฟไว้ตั้งแต่แรก หรือถ้ามีการ

จัดท าไว้แล้วก็อาจมีขนาดไม่ได้มาตรฐานตามข้อกฎหมายควบคุมอาคารที่จะใช้เป็น

โรงแรม 3. ความกว้างของบันไดหลักและความกว้างของทางเดินภายในอาคาร (ตาม

ประกาศกฎกระทรวง ฉบับ 2559 และ กฎกระทรวง ฉบับ 2561) เนื่องจากอาคารเดิมขอ

อนุญาตเป็นอาคารพาณิชย์ ท าให้ไม่ได้ออกแบบทางเดินภายในให้กว้างเพียงพอตามข้อ

กฎหมายควบคุมอาคารที่จะใช้เป็นโรงแรม 4. ระยะร่นอาคาร เนื่องจากระยะร่นของ

อาคาร ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างทั้ง 2 ด้าน ได้ถูกก าหนดไว้ตั้งแต่เม่ือขออนุญาต

แต่ละประเภทอาคารอยู่แล้ว เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ทราบว่าต้องเว้นพ้ืนที่ดังกล่าวจึง

ท าให้มีการต่อเติมพ้ืนที่ใช้สอยของอาคารเพ่ิมเติมจนไปเกินพ้ืนที่ดังกล่าวไป 5. พ้ืนที่จอด

รถของอาคารที่เป็นโรงแรม เนื่องจากอาคารเดิมขออนุญาตเป็นอาคารพาณิชย์ จึงท าให้

ไม่ได้ออกแบบพ้ืนที่จอดรถไว้ และผู้ประกอบการไม่ทราบว่าจะต้องเตรียมพ้ืนที่จอดรถ

ดังกล่าวด้วย อาคารที่มีพ้ืนที่โถงต้อนรับและพ้ืนที่พาณิชยกรรมเกิน 300 ตารางเมตร หรือ

เป็นอาคารใหญ่ ที่มีพ้ืนที่ประกอบกิจการมากกว่า 2,000 ตารางเมตร. จะต้องเตรียมพ้ืนที่

จอดรถด้วย 
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- ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ที่เป็นการเสียภาษีรายได้นิติบุคคลหรือ

บุคคลธรรมดา นอกจากนี้แล้ว ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากบริการอ่ืนๆ ที่เป็นรายได้นั้น หากจะ

เพ่ิมภาษีมูลค่าเพ่ิม7 % ในราคาของสินค้าต้องอยู่ในระบบที่เป็นโรงแรมถูกต้องตาม

กฎหมายเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าระบบไม่สามารถขอลดหย่อนภาษีได้กรณี

ซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคารเหมือนโรงแรมได้รับ 

- ผู้ประกอบการที่พักต้องเสียภาษีบ ารุงท้องถิ่น 1% ภาษีโรงเรือน 12.5% ภาษีป้าย และ

ภาษีมูลค่าเพ่ิม  7% จากยอดรายได้ ปัญหาส าคัญคือ บางครั้งมีการจัดเก็บภาษีซ้ าซ้อนทั้ง

การจัดเก็บจาก อบจ. อบต. หรือเทศบาล และบางครั้งหน่วยงานท้องถิ่นเรียกเก็บภาษี

โรงแรม/ที่พัก ทั้งๆ ที่ที่พักเหล่านี้ไม่มีใบอนุญาตโรงแรม 

- ที่พักบางแห่งที่ ให้เช่าระยะสั้น ท าสัญญาเช่าที่พักเป็นรายเดือนกับบริษัททัวร์ แล้วน ามา

ปล่อยเช่ารายวันให้กับนักท่องเที่ยว กรมการปกครองอาจตรวจสอบไม่ทั่วถึงหรือไม่ทราบ

ว่ามีการด าเนินการอย่างนี้ยังไมได้ด าเนินคดีข้อหาไม่มีใบอนุญาตโรงแรมกับผู้ประกอบการ 

ข้อเสนอแนะ  

- ควรมีระบบ self-certification (เจ้าของห้องพักได้รับการอบรมอย่างน้อย…ชั่วโมง) หาก

เจ้าของท าผิดต้องได้รับการตักเตือนและเพิกถอนใบอนุญาต และ post audit ในการขอ

อนุญาตประกอบกิจการโรงแรมตามประกาศว่าด้วยการใช้อาคารประเภทอ่ืนๆ ในการ

ประกอบกิจการโรงแรม เพ่ือจัดการกับคิวที่ต้องรอนานมาก หรือมิฉะนั้นก็ให้วิศวกร

รับรองความปลอดภัยของอาคารก็พอแล้วไม่ต้องใช้ระบบคณะกรรมการกลั่นกรอง หรือ

อาจใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า BIM (Building Information Modelling) ที่จะมาช่วยให้

ข้อมูลของการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน และถูกต้องตรงกันมากขึ้น ระหว่าง 

สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร BIM (Building 

Information Modelling)  ยังสามารถช่วยในการจัดท าเอกสารรายงาน และข้อมูลต่างๆ 

ของอาคารได้อีกด้วย 

- จัดให้มีระบบ one stop ในการขออนุญาตต่างๆ ในการประกอบกิจการโรงแรม รวมถึง

การส่งข้อมูลผู้พักซึ่งหากเป็น on-line ได้จะปลอดภัยในการรักษาความลับของข้อมูลส่วน

บุคคลท าตาม GDPR (General Data Protection Regulation) มาตรฐานการความ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคฉบับใหม่ของ EU ที่จะส่งผลบังคับใช้ในปี 2018 

- ข้อเสนอแนะที่พักที่มีขนาดเล็ก ควรแยกออกมาจาก “โรงแรม” เป็นการเฉพาะ และมี

กฎหมายที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมก ากับ ตามประเภทให้ชัดเจน เช่น Hostel, Motel, Bed 

and Breakfast โดยที่พักเหล่านี้อาจก าหนดว่ามีห้องพักได้ไม่เกิน 29 ห้อง บ้านพักให้เช่า
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เพ่ือมีรายได้เสริมผ่าน platform เป็นต้น โดยแต่ละประเภทจะมีกฎหมายก าหนด

มาตรฐานด้านความปลอดภัย ความมั่นคงและรูปแบบอาคารที่ต่างกันไป 

- ควรมีระบบ Digital ส าหรับการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง ขออนุญาตโรงแรม ที่ระบุวันลง

รับเป็นหลักฐาน เช่นเดียวกับการขอออกโฉนดที่ดิน ภายใน 30 วัน จะต้องออกรังวัด 

เพ่ือให้มีการท างานเป็นระบบและคล่องตัว 

- โฮมสเตย์หรือที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม ควรก าหนดให้มี “จ านวนห้องพักไม่เกิน 29 ห้อง” จะ

เปิดโอกาสในการท าธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย หรือ SME ได้มากขึ้น เงื่อนไขการ

ท าโรงแรมมีความยุ่งยาก มีค่าใช้จ่ายสูงมากเกินไปผู้ประกอบการรายย่อยท าไม่ได้ 

- ควรมีกฎหมาย “วิชาชีพส าหรับผู้ประกอบการที่พักขนาดเล็ก” ส าหรับก ากับดูแลการ

ประกอบธุรกิจขนาดเล็กด้วย หรือมีกฎหมาย “พ.ร.บ. ที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม” แยกออกมา

ต่างหาก 

- ให้อาคารขนาดเล็กไม่เกิน 3 ชั้นสามารถใช้ใบรับรองการตรวจอาคาร (ออกโดยผู้ตรวจ

อาคารเอกชน) กรมธรรม์อัคคีภัย เป็นหลักฐานประกอบการแจ้งเป็นที่พักนักท่องเที่ยวได้  

แทนใบ อ. 5 (ใบอนุญาตเปลี่ยนใช้อาคาร) และ อ.6 (ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร 

ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร) 

- ให้ที่ พักขนาดเล็กสามารถใช้ใบรับรองการเสียภาษีท้องถิ่น (1%) เป็นหลักฐาน

ประกอบการขออนุญาตโรงแรมได้ 

 ธุรกิจรับส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ 

 ตัวอย่างผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในภูเก็ต 

- ภูเก็ตแหลมทองขนส่ง เป็นธุรกิจขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีขนาดใหญ่ ลักษณะ 

B2B มีทั้งบริการขนส่งธรรมดาและขนส่งด่วน (next day) รถที่ใช้ในการขนส่งจะมีทั้ง

รถขนาดใหญ่ หกล้อ สิบล้อ และรถปิกอัพ 

- WESERVE เป็นลักษณะของ delivery platform (ลักษณะคล้ าย Lalamove) 

ให้บริการขนส่งอาหาร เอกสารและพัสดุภายใน 1-2 ชั่วโมง จัดเป็นธุรกิจ on-

demand delivery โดยจะให้บริการผ่าน website ( https://weserve.co.th/) 

และ Application “WESERVE” ปัจจุบันให้บริการในภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต ตรัง และมี

แนวโน้มจะขยายกิจการไปในภาคอ่ืนๆ เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น เป็นต้น ส่วนผู้ขับรถ

ขนส่งสินค้าจะเป็นรูปแบบของการเปิดรับสมัคร Rider หรือ Driver โดยเอกสารที่ใช้

เวลาสมัครเข้าร่วม ได้แก่ ใบขับขี่ เอกสารการจดทะเบียนรถ พ.ร.บ. รถยนต์ ส าหรับ

การคิดค่าบริการจะคิดตามระยะทาง ตัวอย่างเช่น การใช้บริการขนส่งโดย

https://weserve.co.th/
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รถจักรยานยนต์จะมีค่าเปิดบริการ 40 บาท และคิดเพ่ิมกิโลเมตรละ 10 บาท ขั้นต่ า

อย่างน้อย 60 บาทขึ้นไป เป็นต้น ในกรณีขนส่งอาหาร ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายกับ

ร้านอาหารประมาณ 15-20% จากราคาอาหาร โดย WESERVE จะมีบริการหรือสิทธิ

ประโยชน์แก่ร้านค้า เช่น การโฆษณาร้าน เป็นต้น 

- ไปรษณีย์ภูเก็ต เป็นการส่งสินค้าในลักษณะ B2C และ C2C หน้าที่ของไปรษณีย์มี 3 

ส่วนหลัก ได้แก่ การรับฝาก การขนส่ง และการน าจ่าย ในส่วนของการขนส่ง ปัจจุบัน

ทางไปรษณีย์ภูเก็ตได้ท าสัญญาว่าจ้างผู้ประกอบการเอกชนให้ร่วมขนส่งพัสดุ เป็น

สัญญาระยะยาว 2-5 ปี ซึ่งผู้ที่จะมาร่วมวิ่งจะต้องเข้าสู่กระบวนการยื่นเสนอราคา 

และรถที่จะน ามาร่วมวิ่งนั้นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานรถของไปรษณีย์ไทย ขณะที่ส่วน

งานน าจ่าย ไปรษณีย์จะท าเองทั้งหมด โดยใช้พนักงานไปรษณีย์และลูกจ้างเหมาราย

เดือน ทั้งนี้ ค่าบริการไปรษณีย์ไทยจะค านวณจากน้ าหนักของสินค้า เช่น 20 บาท/

กก. (ค่าส่งพัสดุธรรมดา) เป็นต้น ส าหรับการประกันความเสียหายแก่สินค้า กรณีส่ง 

EMS วงเงินประกันจะไม่เกิน 2,000 บาท 

 ปัจจุบันการขยายธุรกิจของ Kerry นอกจากการลงทุนในโครงข่ายรถรับส่งแล้ว ยังใช้

วิธีการขายแฟรนไชส์ตัวแทนรับส่งพัสดุของ Kerry โดยมูลค่าแฟรนไชส์ประมาณ 5 แสน 

ถึง 1 ล้านบาท ขณะที่ไปรษณีย์ไทยก็มีการขายแฟรนไชส์เช่นกัน โดยมูลค่าแฟรนไชส์

ประมาณ 5 แสนบาท ทางไปรษณีย์จะแบ่งก าไรให้กับตัวแทนประมาณ 17 - 20% 

 การขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ในปัจจุบันผู้ประกอบการจะต้องบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนของ

ผู้ส่งพัสดุ บางรายยังใช้วิธีการเซ็นชื่อผู้ส่ง/ผู้รับสินค้า 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. การก าหนดช่วงเวลาห้ามรถบรรทุกวิ่งในเขตกรุงเทพฯ175 ส่งผลกระทบต่อการท าเวลาใน

การขนส่งสินค้า โดยเฉพาะผู้ที่ให้บริการขนส่งด่วน  

                                           
175 กองบังคับการต ารวจจราจร ชี้แจงขอ้กฎหมายและก าหนดเวลาห้ามรถบรรทุกวิ่งเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน ในชั่วโมงเร่งด่วนเพื่อลด
ผลกระทบการจราจรติดขัด สาระส าคัญดังนี้ กรณีรถบรรทุก 6 ล้อ ขึ้นไป ห้ามวิง่เวลา 06.00-09.00 น. และเวลา 16.00-20.00 น. เว้น
วันหยุดราชการ กรณีรถบรรทุก 10 ล้อ ขึ้นไป ห้ามเวลา 06.00 -10.00 น. และ 15.00 - 21.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ส าหรับบนทาง
ด่วนนั้น รถบรรทุก 6 ล้อ ขึ้นไป ห้ามเวลา 06.00-09.00 น. และ16.00- 20.00 น. รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ห้ามเวลา 06.00-09.00 น. 
และ 15.00-21.00 น. ส่วนรถกระบะบรรทุกน้ าหนักไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม สามารถวิ่งในเขตกรุงเทพฯ ได้ไม่ติดเวลา โดยสิ่งที่บรรทุกใน
ส่วนท้ายต้องสูงจากพื้น 2.50 เมตร สูงจากกระบะไม่เกิน 3.00 เมตร และสิ่งของบริเวณส่วนหน้าห้ามเลยหัวเก๋ง ที่มา: 
https://www.facebook.com/departmentofhighway/posts/651549168253960/  

https://www.facebook.com/departmentofhighway/posts/651549168253960/
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2. ปัญหาจากการปรับเปลี่ยนสภาพรถ แม้ว่ารถที่ผ่านการปรับเปลี่ยนสภาพรถจะผ่านการ

ตรวจสอบรับรองจากกรมการขนส่งทางบกแล้ว แต่มักจะโดนต ารวจทางหลวงเรียกตรวจ 

ผู้ประกอบการเสนอให้มีการปรับปรุงระบบการท างานให้สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงาน 

3. ปัญหาจากกฎหมายเรื่อง GPS176 ที่ก าหนดให้รถบรรทุกขนส่งตั้งแต่หกล้อขึ้นไปต้องติด

เครื่อง GPS และก าหนดให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 80 กม./ชม. แต่ในทางปฏิบัติรถบรรทุก

ส่วนใหญ่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด เช่น ถนนบางสายที่สามารถท าความเร็ว

ได้ จากกฎหมายฉบับดังกล่าว ผู้ประกอบการให้ความเห็นว่าเป็นการสร้างต้นทุนในส่วน

ของการติดตั้งเครื่อง GPS และเม่ือติดตั้ง GPS แล้ว ท าให้ภาครัฐสามารถติดตามความเร็ว

ของรถได้ง่ายขึ้นและเรียกเก็บค่าปรับได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการเห็นว่า

การก าหนดความเร็วดังกล่าวท าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถท าเวลาขนส่งได้ตามที่ลูกค้า

ต้องการ ลูกค้าบางรายอาจเลือกไปใช้บริการจากรายอ่ืนที่อาจไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย

และไม่ได้ถูกควบคุมจากกฎหมายดังกล่าว หรือผู้ประกอบการบางรายปรับไปใช้รถกระบะ

ในการขนส่ง เพราะกฎหมายเรื่อง GPS ยังไม่ได้บังคับใช้กับรถขนาดเล็ก 

4. ปัญหาการทุ่มตลาดจากผู้ประกอบการบางราย โดยเฉพาะกลุ่มทุนต่างชาติ ซึ่งยอมขาดทุน 

ตั้งราคาค่าบริการต่ า เพ่ือสร้างฐานลูกค้า อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการในกลุ่มนี้ยังมีข้อจ ากัด

เรื่องพ้ืนที่ในการให้บริการ เช่น ให้บริการไม่เกิน 5 กม. จากเขตเมือง เป็นต้น 

5. ปัญหาด้านเงินทุนเป็นปัญหาส าคัญของผู้ประกอบการขนส่งไทย เนื่องจากธุรกิจนี้ต้อง

อาศัยเงินลงทุนจ านวนมาก เพ่ือลงทุนในรถขนส่ง คนขับรถขนส่ง ฯลฯ  

6. การประกันภัยในส่วนของสินค้า ผู้ประกอบการจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิด

ขึ้นกับสินค้าระหว่างการขนส่ง ซึ่งผู้ส่งสินค้าสามารถขอซื้อประกันเพ่ิมเติมได้ อย่างไรก็

ตาม ผู้ประกอบการขนส่งมักพบปัญหากรณีสินค้ามีความเสียหาย แต่ไม่สามารถระบุได้ว่า

การเสียหายนั้นเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งหรือไม่ บางครั้งสินค้ามีต าหนิมาตั้งแต่ต้นทาง แต่

ผู้รับสินค้ามักจะมาเรียกค่าเสียหายจากผู้ประกอบการขนส่ง 

7. ปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองและควบคุมอาคาร ตัวอย่างเช่น การห้าม

ประกอบธุรกิจคลังสินค้าบริเวณพุทธมณฑลสาย 3 ท าให้ผู้ประกอบการบางรายท าการ

ย้ายออกจากพ้ืนที่ ขณะที่ผู้ประกอบการบางรายยังคงด าเนินธุรกิจในพื้นที่ดังกล่าว ฉะนั้น 

ภาครัฐควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อ

ผู้ประกอบการ 

                                           
176 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ือง ก าหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึก
ข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558  
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ข้อเสนอแนะ 

1. การเข้าร่วมเครือข่ายขนส่งกับไปรษณีย์ไทย เนื่องจากปัจจุบันไปรษณีย์ไทยมีแผนที่จะแบ่ง

งานบางประเภทให้เอกชนท า แต่ผู้ประกอบการเอกชนจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานรถยนต์

และผู้ขับรถขนส่งตามที่ไปรษณีย์ไทยก าหนด ตัวอย่างเช่น WESERVE ก าลังอยู่ระหว่าง

การหารือกับไปรษณีย์ไทย โดย WESERVE จะช่วยในเรื่องการจัดสรรบรรจุภัณฑ์ของ

ไปรษณีย์ไทยให้แก่ลูกค้า และเป็นตัวกลางที่จะรับพัสดุจากลูกค้ามาส่งให้ไปรษณีย์ไทย 

เป็นต้น 

2. จุดแข็งของผู้ประกอบการขนส่งไทย คือ สามารถให้บริการได้ครอบคลุมพ้ืนที่มากกว่าการ

ให้บริการขนส่งของต่างชาติ 

3. ผู้ประกอบการขนส่งเสนอให้มีการก าหนดราคาค่าบริการขั้นต่ า เพ่ือป้องกันสงครามราคา

และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในแง่ของคุณภาพบริการ 

 ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) 

 กฎหมายไทยไม่ทันสมัย เช่น กฎหมายเกี่ยวกับระบบการช าระเงิน ต้องวางเงินเพ่ือขอ

อนุญาตกับ ธปท. 100,000 บาท แต่ผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีเงินมากพอแต่มีเว็บไซต์ และ

การช าระเงิน เลือกที่จะใช้ธนาคารเป็นตัวกลางในการจ่ายเงินแทน แต่จะมีบางกรณี  เช่น 

ผู้ขายอยู่ภูเก็ตแต่ผู้ซื้ออยู่เชียงราย ท าให้เกิดปัญหาเพราะเป็นเรื่องของการเปิดบิลต่าง

พ้ืนที่ ซึ่งธนาคารก็จะแนะน าให้เปิดบัญชีแยกตามรายพ้ืนที่ ซึ่งสร้างความยุ่งยากให้กับ

ผู้ประกอบการ 

 ปัญหาเรื่อง payment gateway มีแต่การก ากับแต่ไม่ช่วยส่งเสริม การจดทะเบียน 

payment ใช้เวลานานประมาณ 2 เดือน แต่ขณะที่การขอจดทะเบียนใช้ Airpay รวดเร็ว

กว่าการขอจดทะเบียนเป็นคนรับช าระเงินเอง 

 กรณีที่ท าแพลตฟอร์มขายโรงแรมและทัวร์ท่องเที่ยว จะต้องศึกษา พ.ร.บ. ท่องเที่ยวและ

มัคคุเทศน์ ปี พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับเงื่อนไขการขายทัวร์ว่าเป็น Inbound หรือ Outbound 

ขณะที่การก ากับดูแลกลุ่มแพลตฟอร์มต่างชาติ เช่น Booking.com หรือ Agoda กลับ

เข้มงวดน้อยกว่าการก ากับดูแลผู้ประกอบการไทย นอกจากนี้เว็บไซต์ของการบินไทย มีทั้ง

ขายตั๋ว+โรงแรม แต่กลับไม่ต้องขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยว หรือโรงแรม ไม่มี

เลขใบอนุญาต แต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการทั่วไป บังคับให้ต้องแสดงเลขที่ใบอนุญาตหน้า

เว็บไซต์ 
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 ควรมีกฎหมาย e-commerce เฉพาะ มากกว่าใช้กฎหมายครอบจักรวาล รวมทั้ง

หน่วยงานที่ก ากับดูแลเยอะเกินไป บางครั้งผู้ประกอบการสับสนว่าจะต้องไปขอความ

ช่วยเหลือหรือต้องไปท าเรื่องขออนุญาตกับหน่วยงานไหน 

 การจดทะเบียนนิติบุคคลต้องมีจ านวน 3 คน ซึ่งบางครั้งท าให้ผู้ประกอบการขาดความ

คล่องตัว อยากเปิดเป็นของตนเองมากกว่าที่จะจดทะเบียนเป็นแบบคณะบุคคล รวมทั้ง

การจดทะเบียนบริษัทควรระบุให้ชัดเจน ไม่ใช่การเลือกแบบครอบคลุมทุกธุรกิจ 

 การรับรองความมีตัวตนของบริษัทต้องจะท าทุกๆ 3 – 6 เดือน เช่น บริคณห์สนธิ ซึ่งสร้าง

ความยุ่งยากให้กับผู้ประกอบการ ควรให้มีการ Verify แบบออนไลน์ดีกว่า 

 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะช่วยเรื่องท าธุรกิจออนไลน์ยังไม่ดีพอ เช่น การเช่า cloud 

ต่างชาติคุณภาพดีกว่าและเช่าในราคาที่ถูกกว่า นอกจากนี้ ระบบอินเทอร์เน็ตที่ภาครัฐจัด

ให้ ได้แก่ อินเทอร์เน็ตประชารัฐ ยังไม่เสถียรและไม่ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ ควรส่งเสริมให้

ผู้ประกอบการใช้ cloud ของไทยและส่งเสริมผ่านการลดหย่อนภาษี 

 เรื่อง privacy agreement ในประเทศไทยยังไม่มี ซึ่งต่างจากต่างประเทศท่ีเข้มงวดมาก 

5. การประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 5 อยุธยา วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ 
โรงแรมแคนทาร่ี อยุธยา 

 ธุรกิจบริการโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 

1. กรมการปกครอง ชี้แจงว่า ม. 44 ค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 6/2562 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 

12 มิถุนายน 2562 ก าหนดให้โรงแรมประเภท 1 และ 2 ที่ด าเนินการมาก่อน 19 สิงหาคม 

2559 ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตโรงแรม ต้องยื่นเอกสารก่อนวันที่ 10 ก.ย. 2562 หรือภายใน 

90 วัน หลังค าสั่งมีผลบังคับใช้ ค าสั่งนี้ เป็นการปลดล็อคกฎหมายว่าด้วยผังเมือง 

ข้อบัญญัติท้องถิ่นเก่ียวกับผังเมือง แตมิ่ได้ปลดล็อคกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 

2. กรณีท าโรงแรมแล้วซึ่งเป็นโรงแรมประเภท 1 และ 2 แต่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ก่อน

วันที่ 19 ส.ค. 2559 ต้องยื่นภายใน 18 ส.ค. 2564  (ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2551)  

ที่ติดปัญหากฎหมายว่าด้วยผังเมือง ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นรวบรวมปัญหา

น าเสนอต่อ ครม. เพ่ือแก้ปัญหาเป็นรายๆ ไป พ้ืนที่ในเขตอ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา

จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายกรมศิลปากรด้วย (ไม่สามารถสร้างโรงแรมในพ้ืนที่โบราณสถาน 

พ้ืนที่ประวัติศาสตร์ได้) ปกครองจังหวัดอยุธยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดประชุม

ชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินการตาม ม. 44 ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ศาลากลาง

จังหวัดแก่ผู้ประกอบการโรงแรม 
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3. คุณวุฒิพัฒน์ จ่าจังหวัด ให้ข้อมูลว่า พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงฯ  

พ.ศ. 2551 ก าหนดประเภทโรงแรมออกเป็น 4 ประเภท ส่วนสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม 

ก าหนดว่า “มีห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง พักได้ไม่เกิน 20 คน” จะต้องจดแจ้งต่อกรมการ

ปกครอง ต่างจั งหวัดต้องยื่นที่อ า เภอ ซึ่ งก็คือ ต่อนายอ าเภอ ส่วน Homestay  

เป็นนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนและต้องจดแจ้ง

ต่อกรมการท่องเที่ยว ดังนั้น “สถานที่พักท่ีเก็บค่าที่พักเป็นรายวัน”ถือว่าเป็นโรงแรม หาก

ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมถือว่ามีความผิด นอกจากนี้โรงแรมต้องมีใบรายงาน

ผู้เข้าพักยื่นต่ออ าเภอทุกสัปดาห์   พ.ร.บ. โรงแรมไม่ใช่ปัญหาของผู้ประกอบการ กฎหมาย

ที่เป็นปัญหาที่ท าให้โรงแรมเข้าสู่ระบบไม่ได้มี 3 กฎหมายคือ คือ พ.ร.บ. ผังเมือง และ 

พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และ กฎหมายสิ่งแวดล้อม ที่ก าหนดให้โรงแรมที่มีห้องพักเกิน 80 

ห้องต้องจัดท ารายการการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม หรือ EIA 

4. ผู้แทนกรมการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Homestay ว่าเป็นค านิยามของ 

กรมการท่องเที่ยว ที่สนับสนุนให้ชุมชนรวมกลุ่มจัดท าที่พักส าหรับผู้พักที่สนใจวิถีชีวิต 

วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการรวมกลุ่มของบ้านพักมากกว่า 3 หลังขึ้นไป ต้องผ่านการรับรอง

จากกรมการท่องเที่ยว และได้รับผลการประเมิน 10 ประเด็น ตาม “มาตรฐานโฮมสเตย์

ไทย” พร้อมกับการได้งบประมาณสนับสนุนจากกรมการท่องเที่ยวด้วย มีเงื่อนไขว่า 

“เจ้าของบ้านต้องพักอาศัยอยู่ด้วย” จะได้รับการยกเว้นภาษีค่าที่พัก และภาษีโรงเรือน 

ปัญหาอุปสรรค 

- มีผู้ประกอบการ Homestay ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวแล้ว แต่ยังถูก

เทศบาลเรียกเก็บภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย และภาษีที่พักด้วย ไม่ได้รับการผ่อนผัน มีการ

ประเมินภาษีแบบเดียวกับการท าโรงแรม ซึ่งเห็นว่ายังไม่มีความชัดเจนในการจัดเก็บภาษี 

-  ปัญหาส าคัญของผู้ประกอบการที่พักคือ ได้รับใบอนุญาตโรงแรมได้ยากมาก เนื่องจากติด

ปัญหา พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม และกฎหมายของกรม

ศิลปากร กรมการปกครองแนะน าว่า ผู้ที่ประสงค์จะสร้างโรงแรมในจังหวัดอยุธยา อันดับ

แรกให้ตรวจสอบว่าที่ดินอยู่ในผังเมืองที่อนุญาตให้สร้างโรงแรมได้หรือไม่ ตามด้วยมีแบบ

ก่อสร้างโรงแรมที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และตรวจสอบว่าติดกฎหมายกรม

ศิลปากรหรือไม่กรณีอยู่ในเขตพ้ืนที่โบราณสถาน และพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ 

- ปัญหาการจัดเก็บภาษีโรงแรมที่ซ้ าซ้อนจากหลายหน่วยงาน ซึ่งผู้แทนกรมการปกครองให้

ข้อมูลว่า โรงแรมจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย 1. ค่าธรรมเนียม โรงแรมประเภทที่ 1 

เสีย 10,000 บาท  ประเภทที่ 2 เสีย 20,000 บาท ประเภทที่ 3 เสีย 30,000 บาท และ
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ประเภทที่ 4 เสีย 40,000 บาท 2. ค่าต่อใบอนุญาตทุก 5 ปี จ่ายครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียม

ของโรงแรมแต่ละประเภท 3. ค่าธรรมเนียมรายห้อง คิดห้องละ 40 บาทต่อปี ส่วนภาษี

โรงเรือน ภาษีบ ารุงท้องถิ่น (2%) ภาษีสรรพากร (ความเห็นส่วนตัวของผู้แทนกรมการ

ปกครองเห็นว่าไม่ควรจัดเก็บ) และเสนอว่าให้โรงแรมรวมตัวกันเสนอปัญหาเรื่องการเก็บ

ภาษีท่ีซ้ าซ้อนให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหา 

- Hostel หลายแห่งในพ้ืนที่เป็นการน าอาคารพาณิชย์มาท าที่พักรายวัน ยังไม่สามารถ

ด าเนินการตามกฎหมายได้ เนื่องจากติดปัญหากฎหมายควบคุมอาคาร อย่างไรก็ดี ที่พัก

เหล่านี้ต้องไปจดแจ้งเป็นสถานที่พักท่ีไม่เป็นโรงแรมกับนายทะเบียนด้วย 

 ธุรกิจรับส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ 

 ป้ายทะเบียน กรณีรถที่ใช้ขนส่งสินค้าของตนเองสามารถใช้รถขนส่งส่วนบุคคล (ป้ายขาว) 

ในการขนส่งได้ ขณะที่ธุรกิจจัดการขนส่งหรือการขนส่งสินค้าของผู้อ่ืน รถยนต์ที่ใช้จะต้อง

จดทะเบียนเป็นรถรับจ้าง (ป้ายเหลือง) 

 การวางหลักทรัพย์ ตาม มาตรา 52 พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ก าหนดให้ผู้

ได้รับใบอนุญาตขนส่งไม่ประจ าทางต้องวางหลักทรัพย์ ในทางปฏิบัติสามารถใช้ พ.ร.บ. 

รถยนต์ (ส าหรับรถรับจ้าง) ในการวางเป็นหลักทรัพย์ได้ 

 การวางประกันภัย จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การประกันภัยตัวรถยนต์ และการประกันตัว

สินค้า ซึ่งการประกันตัวสินค้า ทางบริษัทขนส่งจะเป็นผู้ประกันเอง แต่มูลค่าประกันไม่สูง

มาก หากผู้ใช้บริการต้องการประกันเพิ่มเติม สามารถซื้อเพ่ิมได้ 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. ปัญหาการใช้รถผิดประเภท ตามกฎหมาย พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รถที่มี

วัตถุประสงค์เพ่ือรับจ้าง ตัวอย่างเช่น การรับจ้างขนส่งสินค้าของผู้อ่ืน จ าเป็นต้องจด

ทะเบียนรถขนส่งไม่ประจ าทาง (ป้ายเหลือง) แต่ในทางปฏิบัติผู้ประกอบการรับจ้างขนส่ง

ส่วนใหญ่ยังใช้รถป้ายขาวในการขนส่งสินค้า เหตุผลที่ผู้ประกอบการไม่จดทะเบียนเป็นรถ

ป้ายเหลือง ได้แก่ 

- เมื่อจะขายเป็นรถยนต์มือสอง ป้ายเหลืองจะได้ราคาต่ ากว่าป้ายขาว เพราะถูกมองว่า

ผ่านการใช้งานมามากกว่า ราคาที่ได้จากการขายรถป้ายเหลืองจะต่ ากว่ารถป้ายขาว 

- ดอกเบี้ยในการกู้ซื้อรถยนต์ป้ายเหลือง จะสูงกว่ารถยนต์ป้ายขาว 

- ภาษีรถยนต์รับจ้างจะสูงกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล แต่สูงกว่าไม่มาก ทั้งนี้ อัตราภาษีจะ

ค านวณจากน้ าหนักของรถยนต์ 



264 

- ประกันรถยนต์ขนส่งจะสูงกว่าประกันรถยนต์ส่วนบุคคล แต่สูงกว่าไม่มากเช่นกัน 

2. ปัจจุบันยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายหรือการลงโทษกรณีใช้รถยนต์ผิดประเภทอย่างจริงจัง 

และเนื่องด้วยรูปแบบของธุรกิจขนส่งแบบใหม่ที่เปิดให้คนทั่วไปสามารถน ารถยนต์มาร่วม

วิ่งขนส่งได้ ท าให้มีการใช้รถป้ายขาวหรือรถยนต์ส่วนบุคคลมาวิ่งขนส่งสินค้ามากขึ้น ทั้งนี้ 

ผู้ที่มีอ านาจในการจับกุมกรณีใช้รถผิดประเภท ได้แก่ ต ารวจ และเจ้าหน้าที่ของกรมการ

ขนส่งทางบก 

3. ปัญหาการก ากับความเร็ว ผ่านประกาศเรื่อง GPS และการก าหนดช่วงเวลาที่อนุญาตให้

รถใหญ่วิ่งในบางพื้นที่ ท าให้ผู้ประกอบการปรับมาใช้รถกระบะในการขนส่งสินค้ามากข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 

1. การก ากับดูแลการใช้จักรยานยนต์ในการขนส่ง เนื่องจาก พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 

ครอบคลุมเฉพาะรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ใช้ขนส่งคน

เท่านั้น  เ พ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ ใช้บริ การ กรณีการใช้

รถจักรยานยนต์ในการขนส่งควรมีการก ากับดูแลเช่นกัน ตัวอย่างเช่น  

- การก าหนดมาตรฐานรถ ขนาดรถ ปริมาณหรือน้ าหนักสินค้า การดัดแปลง อาทิ การ

ติดอุปกรณ์เสริมเพ่ือใส่สินค้า  

- การประกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ในกรณีการขนส่งสินค้า 

- ข้อเสนอให้ผู้ประกอบการเอกชน หรือ Delivery platform ต่างๆ ควรก าหนดเงื่อนไข

ส าหรับผู้ที่จะน ารถมาร่วมวิ่งขนส่ง รถนั้นจะต้องจดทะเบียนเป็นรถรับจ้าง เป็นต้น 

2. การก าหนดเพดานความเร็วของการวิ่งรถที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของแต่ละพ้ืนที่ 

เนื่องจากกฎหมายก าหนดไว้ว่ารถสิบล้อห้ามวิ่งเกิน 90 กม./ชม. อย่างไรก็ดี การขยาย

เพดานความเร็วยังคงค านึงถึงประเด็นเรื่องความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น กรณีพ้ืนที่จังหวัด

อยุธยา รถมักท าความเร็วเนื่องจากหลุดจากรถติดจากกรุงเทพ รถส่วนใหญ่วิ่งเกิน

ข้อก าหนด 90 กม./ชม. ส านักงานขนส่งจังหวัดจึงผ่อนผันให้วิ่งได้ถึง 110 กม./ชม. เป็น

ต้น จากกรณีดังกล่าวเสนอให้ในแต่ละท้องที่อาจพิจารณาผ่อนผันเพดานความเร็วตาม

ความเหมาะสม เช่น ในพ้ืนที่ที่มีถนนหลายช่องจราจร อาจผ่อนผันให้ใช้ความเร็วได้

มากกว่า 90 กม./ชม. เนื่องจากปัจจัยส าคัญของธุรกิจขนส่ง คือ บริการที่รวดเร็ว หากการ

ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นการเพิ่มต้นทุนให้ผู้ประกอบการ เช่น ต้นทุนการติด GPS และการ

จ่ายค่าปรับ สิ่งเหล่านี้อาจท าให้เกิดการน ารถประเภทอ่ืนๆ มาใช้ในการขนส่งซึ่งจะยิ่งมี

ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ ข้อก าหนดดังกล่าวยังส่งผลต่อความสามารถใน
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การแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ เช่น การใช้รถใหญ่ขนส่งสินค้าจะท าให้ลูกค้าได้รับสินค้าช้า 

ลูกค้าอาจเปลี่ยนไปใช้บริการจากรายอ่ืน เป็นต้น 

 ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) 

 สิ่งที่ผู้ผลิตสินค้า OTOP ต้องการมากคือ การช่วยเหลือในการเข้าไปจ าหน่ายใน e-

commerce platform เช่น Shopee Lazada We love shopping ทั้งนี้แต่ละแห่งมี

จุดเด่น จุดด้อยต่างกันที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ผลิตสินค้า เช่น  Shopee เป็นระบบที่ง่าย

และตรงไปตรงมามากที่สุด โดยจะมีการแจ้งการหักค่าใช้จ่ายและรายได้ที่ผู้ผลิตสินค้าจะ

ได้รับสุทธิทุกครั้ง มีระบบการช่วยเหลือหากมีปัญหา เช่น ในการส่งสินค้าผิดที่  เป็นต้น 

Lazada ยากกว่าและไม่มีรายละเอียดในการหักค่าธรรมเนียม และหักมากกว่าที่

คาดหมาย โดยเฉพาะการบังคับให้ผู้จ าหน่ายต้องเก็บค่าสินค้าปลายทาง ซึ่งจะต้องเสีย

ค่าบริการร้อยละ 3 ค่าบัตรเครดิตอีกร้อยละ 3 ของราคาสินค้า ส่วน We love shopping 

มีข้อจ ากัดที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้มือถือได้ท าให้คนจ านวนมากไม่สามารถ

เข้าถึง  นอกจากนี้แล้ว ระบบการช าระเงินยังมีข้อจ ากัดว่าจะต้องผ่าน true money 

เท่านั้น ในขณะที่ eBay ไม่เหมาะกับการขายสินค้าหัตถกรรมของไทยเพราะมีหมวด

โดยเฉพาะ ฯลฯ เป็นต้น ส่วนแพลตฟอร์มของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ของดีทั่วไทย.com  

ยังมีกลุ่มลูกค้าที่เฉพาะมาก ทั้งนี้ สสว. เคยมาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ Shopee มีผู้ที่สมัคร

ไปขายได้กว่า 30 ราย เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มาก 

 สินค้าที่จะสามารถขายได้จะต้องเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เป็นของไทย และผู้ผลิตใน

ประเทศจีนไม่สามารถลอกเลียนได้เท่านั้น สินค้าจะต้องมีเรื่องราวประกอบไม่ใช่ขายแต่ตัว

สินค้า แต่ขายวัฒนธรรม และความประณีต (เช่น ท าด้วยมือ) และผู้ผลิตจะต้องทราบว่า

หากเข้าไปใน e-commerce platform แล้วจะต้องท าอะไรบ้าง โดยเฉพาะความสามารถ

ในการผลิตสินค้าในปริมาณที่ลูกค้าสั่งมาได้อย่างเพียงพอและทันการณ์ส าคัญมาก ซึ่ง

หมายความว่าจะต้องมีสินค้าส ารองที่เพียงพออยู่เสมอ เพราะหากลูกค้าสั่งแล้วไม่มีสินค้า

จะเสียความไว้วางใจของลูกค้าทันที 

 OTOP มีสินค้าคุณภาพจ านวนมากหากแต่ขาดเรื่อง packaging และเรื่องราวที่จะท าให้

สินค้ามีความโดดเด่น ตอนนี้ธนาคารออมสินมีการให้ทุนสินค้า OTOP ที่ดีเด่นได้รับการ

ออกแบบ packaging โดยนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย นอกจากนี้แล้ว ที่ผ่านมาสภา

อุตสาหกรรมจังหวัดก็มีการให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการออกแบบ packaging เช่นกัน 

ผู้ประกอบการต้องการให้ สสว. มีโครงการดังกล่าวด้วย 
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 Webpage ของตนเองมีความส าคัญมาก เพราะเป็นที่ทีจ่ะสามารถโฆษณาและให้

รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าได้ และราคาสินค้าจะถูกกว่าเพราะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

รวมทั้งค่าส่งสินค้าก็จะเก็บตามจริง  การสั่งซื้อจาก webpage มักจะเป็นการซื้อใน

ปริมาณมากและซื้อโดยไม่มีการซักถามรายละเอียดมากนัก แตกต่างจากการซื้อผ่าน

แพลตฟอร์ม มักเป็นการซื้อในปริมาณน้อยแต่มาเรื่อยๆ ข้อจ ากัดคือ ยังไม่สามารถท า 

webpage ให้ดูน่าสนใจได้ การให้ค าปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือในการออกแบบและ

พัฒนา webpage เป็นกิจกรรมที ่สสว. อาจให้การส่งเสริมได้  นอกจากนี้แล้ว จะต้องการ 

post อย่างน้อย 4 ครั้งต่อวัน โดยจะ post ตอนเช้า 2 ครั้ง ตอนเย็น 2 ครั้ง 3 ครั้งจะเป็น

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของอยุธยา มี post เดียวที่เป็นการ

โฆษณาขายของเพ่ือจูงใจให้ลูกค้าติดตาม webpage 

6. การประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 6 ชลบุรี วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ 
โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ 

 ธุรกิจบริการโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 

1. ผู้ประกอบการห้องเช่า มีห้องเช่า 10 หลัง ให้เช่าเป็นรายเดือน แต่มีบางหลังแบ่งให้เช่า
รายวัน ไม่แน่ใจว่าต้องจดทะเบียนเป็นโรงแรมหรือไม่  

2. ปัจจุบันผู้พักมักจะพิจารณาและเชื่อการได้ดาว หรือ rating จาก เว็บไซต์ OTA เนื่องจาก
เป็นการให้คะแนนและรีวิวจากผู้เข้าพัก 

3. การขายห้องผ่าน Platform โรงแรมต้องจ่ายค่า commission ให้แต่ละแห่งไม่เหมือนกัน 

เช่น Booking.com 18%  Agoda 17%  เจ้าอื่นๆ อาจสูงมากถึง 25% บางครั้ง Platform 

เหล่านี้มีการจัด Promotion เป็น Voucher พัก 10 ครั้ง ฟรี 1 ครั้ง ท าให้ลูกค้าได้ราคา

ห้องพักต่ ากว่าความเป็นจริงกว่าที่โรงแรมขาย ท าให้ลูกค้าสับสน หรือมองว่าเป็นโรงแรม

ราคาถูก ทั้งนี้ถือว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของ Platform ต่างๆ โรงแรมไม่สามารถ

ด าเนินการอะไรได ้ 

ปัญหาอุปสรรค 

- ปัญหาส าคัญของธุรกิจคือ ขอใบอนุญาตโรงแรมได้ยาก เพราะติดปัญหากฎหมายว่าด้วย

การควบคุมอาคาร และการตรวจสภาพอาคารต้องรอคิวนาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่

เพียงพอ คณะท างานตรวจสอบอาคารมาจากหลากหลายหน่วยงานท าให้นัดหมายยาก มี

การตรวจสอบอาคารหลายรอบ นอกจากนี้สอบถามทางอ าเภอ เทศบาลแล้วไม่มีใครทราบ

เรื่อง บางครั้งเจ้าหน้าที่แนะน าว่า “ให้ทุบตึกแล้วสร้างใหม่” 
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- ปัญหา “สถานที่สูบบุหรี่” มีผลต่อการประกอบธุรกิจโรงแรม ปัจจุบันพ้ืนที่ในโรงแรม

อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้ในพ้ืนที่ที่ก าหนดให้ หรือแล้วแต่เจ้าของโรงแรมเป็นผู้ก าหนดว่าให้

สูบได้หรือไม่ หากแต่ถ้ามีคนสูบบุหรี่จะท าให้รบกวนผู้อ่ืน เช่น กลิ่นรบกวนพื้นที่ส่วนกลาง

ทั้งห้องโถง ทางเดินที่ใช้ร่วมกัน โรงแรมหลายแห่งได้ปรับปรุงโดยการจัดให้มี Smoking 

box ไว้ในห้องพัก ซึ่งถือว่าเป็นจุดขายของโรงแรม ในขณะที่การสูบบุหรี่ที่ชายทะเลถือว่า

ผิดกฎหมาย 

- โรงแรมบางแห่งหลีกเลี่ยงภาษี โดยการส่งรายชื่อผู้เข้าพักจ านวนน้อยกว่าผู้เข้าพักจริง 

หรือรายงานจ านวนผู้เข้าพักไม่ตรงกับจ านวนผู้เข้าพักจริง 

- มีผู้ประกอบการน าคอนโดส่วนที่ขายไม่หมดน ามาท าโรงแรม ปัจจุบันยังไม่ได้รับ

ใบอนุญาตโรงแรม เพราะติดปัญหาการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยระหว่างโรงแรมกับคอนโดทั้งที่

การก่อสร้างคอนโดใช้มาตรฐานเดียวกันกับโรงแรม นอกจากนี้ยังติดกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ต้องจัดท า EIA ซึ่งท าได้ยากมากเพราะเป็นกฎหมายที่ออกมาภายหลังจากสร้างคอนโด

สร้างเสร็จแล้ว ซึ่งคอนโดต้องปรับปรุงเรื่องการบ าบัดขยะ จัดหาพ้ืนที่สี เขียว มี

ข้อเสนอแนะว่า กฎหมายควรมีความยืดหยุ่นกว่านี้ ให้สามารถน าคอนโดมาท าเป็น 

Homestay ได้ โดยคนหนึ่งสามารถปล่อยห้องพักได้ไม่เกิน 4 ห้อง 

- การท าโรงแรมให้อยู่ในระบบท าให้เสียภาษี และค่าใช้จ่ายสูงกว่าอยู่นอกระบบ เพราะถูก

เรียกเก็บภาษีหลายประเภท รวมถึงค่าบ าบัดน้ าเสีย ท าให้ต้องคิดค่าห้องแพงขึ้น 

- ปัญหาการท าธุรกิจโรงแรม คือ การตัดราคากันเองของผู้ประกอบการ มีการน าเอากลยุทธ์

ทางการตลาดต่างๆ มาใช้ เช่น อ้างว่าโรงแรมตนเองได้ 5 ดาวแต่สิ่งอ านวยความสะดวก

ภายในโรงแรมได้แค่ 3 ดาว ขายให้ราคาไม่ถึง 1,000 บาทต่อคืน การท าโรงแรมปัจจุบันมี

การแข่งขันกันสูง โรงแรมต้องมีจุดเด่นที่ดึงดูดลูกค้า 

ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีหน่วยงานภาครัฐก าหนดมาตรฐานดาว ให้ได้มาตรฐานสากล เชื่อถือได้ เช่น เดียวกับ

ประเทศฝรั่งเศส มีการตรวจสอบมาตรฐานโรงแรม และได้การรับรองจากหน่วยงานที่

ท างานเป็นคณะท างานที่ประกอบด้วย ททท. ก. สาธารณสุข ก.ทรัพยากรฯ และสมาคม

โรงแรมไทย เป็นต้น 

- ควรมีหน่วยงานในการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับจัดท าโรงแรมแก่ผู้ประกอบการ เพราะเห็น

ว่าปัจจุบันที่ผู้ประกอบการยังไม่ได้เข้าระบบเป็นเพราะยังไม่เข้าใจกฎหมาย และเจ้าหน้าที่

บางส่วนชี้แจง หรือ แนะน าไม่ได้ 
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- ผู้แทนส านักส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองพัทยา ได้ส่งข้อมูลปัญหาการประกอบธุรกิจที่พัก

ในพ้ืนที่ชลบุรีทางอีเมล ดังนี้ จากการประชุม แก้ไขปัญหาเรื่องการประกอบธุรกิจ

ท่องเที่ยวและบริการของคนต่างชาติที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอ า

พราง (นอมินี) เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 131 

ศาลาว่าการเมืองพัทยา มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมดังนี้ 

- “นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร ผู้แทนสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ให้ข้อมูลว่าปัญหา

หลักของผู้ประกอบการโรงแรม คือ รูปแบบของการจองห้องพักเปลี่ยนไป เป็นรูปแบบ

ของการซื้อห้องท าสัญญาระยะยาว การเหมาจ่าย แล้วน าเสนอขายโดยตรงต่อ

นักท่องเที่ยว ประกอบกับเกิด  Over Supply (ผลผลิตเกินความต้องการ) ท าให้เกิด

สงครามราคา อ านาจด้านราคาอยู่ที่ผู้ซื้อ หลายผู้ประกอบการเพ่ือความอยู่รอดอาจ

ให้บริการในลักษณะนั้น แต่สมาคมโรงแรมไทยฯ ไม่สามารถท าได้เพราะมีกฎระเบียบ

เข้มงวดในการท าสัญญา แต่ปัญหาสมาคมโรงแรมไทยมีสมาชิกทั่วประเทศเพียงแค่ 1,000 

แห่ง เท่านั้น  ส่วนประเด็นปัญหาอ่ืนๆ ได้แก่ การน าคอนโดมิเนียมมาปล่อยเช่ารายวันที่

ภาครัฐไม่สามารถบริหารจัดการหรือควบคุมในส่วนนี้ได้ ปัญหาการเกิดขึ้นของบริษัทรับ

จัดท าธุรกิจโรงแรมซึ่งตรวจสอบยาก ให้ข้อเสนอว่าเห็นควรแก้กฎหมาย กฎกระทรวง

ต่างๆ ให้โรงแรมขนาดเล็กสามารถเข้าสู่ระบบมากขึ้น และกฎหมายต่างๆ ไม่ควรมีความ

ซ้ าซ้อนกัน บริษัทน าเที่ยวต่างๆ มีการย้ายฐานการท่องเที่ยวเนื่องจากปัญหาการซ้ าซ้อน

หรือการขัดกันเองของกฎหมาย” 

 ธุรกิจรับส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ 

 ลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการไทย และกลุ่มทุนต่างชาติมีความแตกต่าง

กัน ตัวอย่างเช่น กรณีการให้บริการของ Kerry จะมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับขนาดและน้ าหนัก

ของพัสดุ ซึ่งพัสดุที่ Kerry รับส่งจะเป็นพัสดุขนาดเล็ก เป็นการส่งแบบรายย่อย หรือ C2C 

นอกจากนี้  Kerry ยังมีการคิดค่าหีบห่อ (packaging) ส่วนบริการขนส่งสินค้าของ

ผู้ประกอบการไทยจะไม่มีข้อจ ากัดเรื่องขนาด สามารถรองรับการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ 

และไม่จ าเป็นต้องบรรจุอยู่ในกล่องสินค้าก็สามารถส่งได้ รถขนส่งส่วนใหญ่ที่ใช้จะเป็นรถ

กระบะ รถหกล้อ หรือสิบล้อ เป็นการขนส่งสินค้าให้แก่กลุ่มร้านค้าที่สั่งของเป็นจ านวน

มาก เช่น ร้านขายเสื้อผ้า ร้านค้าอะไหล่ยนต์ แม่ค้าตลาดนัด เป็นต้น 

 การแข่งขันในกลุ่มธุรกิจขนส่ง สามารถแบ่งย่อยได้หลายตลาด เช่น  



269 

- กลุ่ มขนส่ งด่ วนสินค้าขนาดใหญ่  ลูกค้า เป็นกลุ่ ม  B2B เนื่ องจากพฤติกรรม

ผู้ประกอบการร้านค้าในปัจจุบันไม่นิยมสต๊อกสินค้า แต่จะใช้วิธีการสั่งสินค้าและใช้

บริการขนส่งด่วน ผู้ประกอบการขนส่งไทยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนี้ 

- กลุ่มขนส่งด่วนพัสดุย่อย ลูกค้ากลุ่ม B2C หรือ C2C เช่น Kerry  

- กลุ่มขนส่งแบบเหมาคัน ประเมินราคาตามระยะทางและน้ าหนักของสินค้า 

 ปัจจุบันการส่งสินค้าหรือพัสดุ ผู้ประกอบการจะต้องเก็บหลักฐานส าเนาบัตรประชาชน

ของผู้ส่งสินค้า177 เพ่ือใช้ติดตามในกรณีที่มีการส่งสินค้าผิดกฎหมาย ผู้ประกอบการส่วน

ใหญ่จะใช้วิธีถ่ายรูปบัตรประชาชนเก็บไว้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะเลือกเก็บหลักฐานกับ

ลูกค้ากลุ่มใหม่ สินค้าที่ส่งในนามบุคคล หรือลูกค้าที่ก าหนดสถานที่รับ-ส่งสินค้าที่ผิดปกติ 

เช่น นัดรับสินค้าแล้ววางเงินทิ้งไว้ เป็นต้น 

 รถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งจะต้องจดทะเบียนรถเป็นรถบรรทุกส่วนบุคคล (ขนส่งสินค้าของ

ตนเอง) หรือรถรับจ้าง (ขนส่งสินค้าของผู้อ่ืน) ซึ่งจะต้องเสียภาษีรถยนต์และค่าประกัน

แพงกว่า รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล 

 หากเกิดปัญหากรณีคนขับรถขนส่งท าความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ฝ่าไฟแดง หรือ

แซงขวา ผู้ประกอบการจะจ่ายค่าปรับโดยหักจากเบี้ยเลี้ยงคนขับ ตัวอย่างเช่น การขับ

รถบรรทุกเกินกว่า 80 กม./ชม. ต่อเนื่องกันเกิน 2 นาที คนขับรถจะต้องเข้าอบรม และ

เสียค่าปรับ 1,000 บาท ตามกฎหมายมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท178 เป็นต้น แต่

ในกรณีการบรรทุกน้ าหนักเกิน การซ่อมบ ารุงรถ เจ้าของจะเป็นผู้รับผิดชอบ 

 ตัวอย่างห้างหุ้นส่วน PL จะท าการเสียภาษีโดยหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา โดยผู้ประกอบการ

จะว่าจ้างนักบัญชีมาเพ่ือดูแลการเสียภาษี โดยท าการประเมินจ านวนการวิ่งรถเพ่ือ

ค านวณรายได้ 

                                           
177 มาตรการดังกล่าวเป็นไปตามที่ได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ านวน 2 ฉบับ 
ได้แก่ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2558) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการก าหนดประเภทสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับ
ของมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 
และประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2558) เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกีย่วกบั
ยาเสพติดในสถานประกอบการ ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 โดยสาระส าคัญก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการขนส่งสินค้าหรือพัสดุ
ภัณฑ์ เป็นสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ และต้องให้ความร่วมมือด าเนินการโดยผู้ใช้บริการจะต้องแสดงหลักฐานประจ าตัว เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้ฝาก
ส่งหรือผู้ฝากส่งแทน ที่มา: https://www.posttoday.com/social/general/368282 
178 ที่มา: http://www.dtc.co.th/ความรูโ้ลจิสติกส์/การด าเนินการกรมการขนส่งทางบก-กระท าผิดเง่ือนไขที่ได้จากระบบ-gps/  

https://www.posttoday.com/social/general/368282
http://www.dtc.co.th/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%81-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A-gps/
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ปัญหาและอุปสรรค 

1. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงผังเมือง ท าให้ผู้ประกอบการบางรายที่เคยประกอบกิจการในพ้ืนที่ 

พุทธมณฑลสาย 3 ต้องย้ายคลังสินค้าไปที่พุทธมณฑลสาย 4 หรือสาย 5179 อย่างไรก็ตาม 

ปัจจุบันมิได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ยังคงมีผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจอยู่ใน

พ้ืนที่พุทธมณฑลสาย 3 และยังมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาเช่าที่เพ่ือด าเนินธุรกิจขนส่ง

สินค้า ขณะที่ผู้ประกอบการที่ย้ายออกไปนั้นเสียความได้เปรียบทางการแข่งขัน เนื่องจาก

อยู่ไกลจากลูกค้า และค่าเช่าที่ดินบริเวณพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5 (พ้ืนที่ของรัฐ) มี

แนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 

2. ผู้ประกอบการตั้งค าถามกับการส่งเสริมให้กลุ่ม Alibaba เข้ามาลงทุนในธุรกิจขนส่งโลจิ

สติกส์ ซึ่งตามข่าวจะเป็นพ้ืนที่ใน EEC ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ180 ว่าพ้ืนที่นั้นสามารถ

ท าคลังสินค้าได้หรือไม่ ถ้าท าไม่ได้ แล้วเหตุใดไม่บังคับใช้กฎหมายเช่นเดียวกับที่บังคับใช้

แก่ผู้ประกอบการไทย การส่งเสริมดังกล่าวอาจท าให้ผู้ประกอบการไทยไม่สามารถแข่งขัน

ได ้

3. ปัญหาการบรรทุกน้ าหนักเกิน โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าโดยรถกระบะ เนื่องจากมักไม่ถูก

เรียกขึ้นตาชั่ง 

4. การประกันตาม พ.ร.บ. รถยนต์ จะครอบคลุมเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ 

ส่วนการประกันสินค้า โดยทั่วไปผู้ประกอบการจะเป็นผู้ประกัน โดยจะก าหนดวงเงิน

ประกันไม่สูงนัก ประมาณ 500 - 2,000 บาท ขึ้นกับการประเมินมูลค่าสิ่งของ อย่างไรก็

ตาม ผู้ส่งสินค้าสามารถขอซื้อประกันเพ่ิมเติมได้ โดยผู้ประกอบการขนส่งจะประเมินจาก

มูลค่าสินค้า แต่ส่วนใหญ่เบี้ยประกันมักจะมีราคาแพง ในทางปฏิบัติมีผู้ส่งสินค้าบางราย

วางแผนท าให้สินค้าเสียหายหรือสูญหายเพ่ือเอาเงินประกัน หรือปัญหาการเรียกร้องเงิน

ประกันสูงๆ โดยอ้างว่ามูลค่าของสินค้าที่ฝากส่งนั้นมีมูลค่าสูง 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้ประกอบการเห็นด้วยกับแนวคิดการหาพันธมิตรทางธุรกิจหรือการสร้างเครือข่าย

ระหว่างผู้ประกอบการไทย เพ่ือใช้โครงข่ายของผู้ประกอบการที่มีอยู่ในแต่ละท้องที่ ซึ่ง

                                           
179 ข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้ หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนนพุทธ
มณฑลสาย 3 ทั้งสองฟากในท้องที่แขวงศาลาธรรมสพน์ แขวงทวีวัฒนา แขวงบางไผ่ เขตบางแค และแขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542 สาระส าคัญก าหนดมิให้สร้างหรือดัดแปลงอาคารให้เป็นคลังสินค้า ภายในระยะ 6 เมตร จากเขตถนนพุทธ
มณฑลสาย 3 ทั้งสองฟาก ที่มา: https://download.asa.or.th/03media/04law/cba/bb/bb42-02.pdf 
180 ที่มา: https://www.prachachat.net/economy/news-148759 

https://download.asa.or.th/03media/04law/cba/bb/bb42-02.pdf
https://www.prachachat.net/economy/news-148759


271 

อาจจะลดปริมาณการวิ่งรถเที่ยวเปล่าได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังคงมีข้อกังวล

เกี่ยวกับคุณภาพของงานที่มีการแบ่งกันท า เกรงว่างานที่กระจายมานั้นจะเป็นการขนส่ง

ของในพ้ืนที่ห่างไกล ต้นทุนสูง ไม่คุ้มกับราคาค่าฝากส่ง หรือกรณีที่เป็นรถขนส่งด่วน 

อาจจะมีปัญหาในการร่วมส่งสินค้าได้ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลา เช่น การจอดรถรอเพ่ือ

โหลดสินค้าอาจท าได้ไม่นาน เป็นต้น 

 ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) 

 ปัญหาการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ไม่รู้ว่าต้องมีใบเสร็จเพ่ือน าไปหักค่าใช้จ่ายได้ 

ต้องเสียภาษีเหมาแทน และบางครั้งต้องมีการสอบยัน คือ การสอบสวนและตามเรื่อง

เกี่ยวกับการขายของไปให้ใคร ใบเสร็จมาจากไหน ร้านค้าไหน และสรรพากรจะเข้าไปถาม

ร้านค้าที่ได้ใบเสร็จมาด้วย ท าให้ผู้ประกอบการส่วนมากกลัวสรรพากรและการเสียภาษี 

 ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารในการยื่นภาษี และเจ้าหน้าที่สรรพากรบางราย

ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายในการเรียกรับภาษี ซึ่งเป็นการใช้ดุลยพินิจมากกว่าจะมี

หลักเกณฑ์และอัตราที่ตายตัว แม้ว่าจะมีเอกสารหรือหลักฐานแต่เจ้าหน้าที่จะแจ้งว่า

เอกสารดังกล่าวใช้หักไม่ได้ นอกจากนี้ผู้ประกอบการบางรายเอาค่าใช้จ่ายไปไว้ในหมวด

ต้นทุนแทนที่จะเอาไปไว้หักเป็นค่าใช้จ่ายท าให้ต้องเสียภาษีในอัตราที่สูง ดังนั้นภาครัฐควร

ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษีและการจัดเตรียมเอกสาร 

 ส าหรับการจดทะเบียนพาณิชย์ ภาครัฐควรจัดท าคู่มือให้ผู้ประกอบการเข้าใจง่าย เกี่ยวกับ

ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ อย่างน้อยจะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจว่าการจด

ทะเบียนไม่ได้ยาก และไม่ได้ยุ่งยากเกินไป 

 





273 

ภาคผนวก ง การประมวลผลแบบสอบถาม 

จากการเก็บแบบสอบถาม “ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจบริการโรงแรม / ขนส่ง
ด่วน (Express delivery) / E-commerce ของผู้ประกอบการ SME” จ านวน 102 ชุด โดยจ าแนก
เป็นการตอบแบบสอบถามของผู้ประกอบการ SME 90 ชุด และผู้ประกอบการรายใหญ่ 12 ชุด ทาง
คณะผู้วิจัยได้สรุปผลจ าแนกตามธุรกิจ ได้ดังนี้ 

 ธุรกิจบริการโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 

จากการเก็บแบบสอบถามผู้ประกอบการธุรกิจบริการโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุดทั้งหมด 57 
ราย แบ่งตามขนาดธุรกิจได้เป็นขนาดย่อม 48 ราย ขนาดกลาง 4 ราย และขนาดใหญ่ 5 ราย 

รูปที่ ง.1 จ านวนและขนาดของผู้ประกอบการโรงแรมท่ีตอบแบบสอบถาม 

 
 

 กฎหมายที่ผู้ประกอบการให้ความเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และ
ห้องชุดตามล าดับ 

รูปที่ ง.2 กฎหมายท่ีผู้ประกอบการเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรม 
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ผู้ประกอบการตอบแบบสอบถาม 57
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พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงฯ 

พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ…

พ.ร.บ. สุรา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2556 และกฎกระทรวงฯ 

พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 และกฎกระทรวงฯ

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
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1. พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงฯ คิดเป็นร้อยละ 71 หรือ 41 ราย 
2. พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 คิดเป็นร้อยละ 70 หรือ 40 ราย 
3. พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 คิดเป็นร้อยละ 58 หรือ 33 ราย 
4. พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 คิดเป็นร้อยละ 

45.6 หรือ 26 ราย 
5. พ.ร.บ. สุรา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2556 และกฎกระทรวงฯ คิดเป็นร้อยละ 36.8 หรือ 21 

ราย 
6. พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 และกฎกระทรวงฯ คิดเป็นร้อยละ 26 หรือ 15 ราย 

 
 ผลกระทบของกฎหมายต่อธุรกิจหรือความยุ่งยากในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

- โรงแรมขนาดย่อมส่วนใหญ่ไม่สามารถขอใบอนุญาตจดทะเบียนเป็นโรงแรมได้
เนื่องจากโรงแรมดังกล่าวเกิดจากการน าอาคารเก่าหรือที่อยู่อาศัยเดิมมาดัดแปลงเป็น
โรงแรม ท าให้ติดข้อก าหนดบางประการ เช่น อาคารมีพ้ืนที่ว่างไม่ถึง 10 เปอร์เซ็น ไม่
มีบันไดหนีไฟ ขนาดทางเดินแคบกว่าก าหนด เป็นต้น หากต้องการท าให้ถูกต้องจะมี
ค่าใช้จ่ายสูงมาก อีกทั้งโรงแรมบางแห่งยังติดกฎหมายผังเมืองและกรมศิลป์ ในขณะที่
โรงแรมที่ไม่ติดข้อก าหนดก็ไม่มีแรงจูงใจในการเอาโรงแรมเข้าสู่ระบบเนื่องจากพบว่า
ขั้นตอนการขอใบอนุญาตจดทะเบียนโรงแรมต้องใช้เอกสารจ านวนมาก มีความ
ซับซ้อน ล่าช้า รวมถึงมีความกังวลต่อการเสียภาษี 

- การแจ้งข้อมูลผู้เข้าพักที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติตามพ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
ต้องแจ้งทุกวัน ท าให้เกิดความยุ่งยากและเสียเวลาในการประกอบธุรกิจ 

- การก าหนดระยะเวลาขายสุราตามพ.ร.บ. สุรา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2556 และกฎ
กระทรวงฯ ท าให้เสียโอกาสในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งสร้างความไม่พอใจแก่
นักท่องเที่ยว ยิ่งไปกว่า นั้นยังพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถจ าหน่ายสุรา
ได้เนื่องจากที่ตั้งโรงแรมอยู่ใกล้สถานศึกษาแม้ว่าจะจ าหน่ายให้แก่ผู้เข้าพักก็ตาม 
 

 ประเด็นที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับกฎหมาย/กฎระเบียบ 

- ผ่อนปรนกฎระเบียบข้อบังคับบางประการเพ่ือให้โรงแรมขนาดย่อมสามารถเข้าสู่
ระบบได้ เช่น ยกเว้นการบังคับใช้ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในกรณีอาคารที่
ดัดแปลงเป็นโรงแรมโดยค านึงถึงความปลอดภัยแทน โดยมอบสิทธิพิเศษบางอย่างแก่
ผู้ประกอบการที่น าโรงแรมเข้าสู่ระบบตามกฎหมายเพ่ือเป็นแรงจูงใจ เช่น การโป
รโมท การเป็นที่พักที่อนุญาตให้ข้าราชการสามารถเข้าพักได้ 

- การแจ้งข้อมูลผู้เข้าพักชาวต่างชาติสามารถแจ้งผ่านระบบออนไลน์ได้ 
- การจ่ายภาษีแยกจ่ายตามขนาดห้อง 
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- การขยายเวลาการจ าหน่ายสุราแก่ผู้เข้าพักโดยเฉพาะชาวต่างชาติ 
 

 ปัจจัยความส าเร็จของการประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 

- การให้บริการที่ดี มีมาตรฐาน 

- ท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้ถนนใหญ่ หรือสถานที่ท่องเที่ยว 

- ความสะอาด ความปลอดภัย และความสวยงามของที่พัก 

- เงินทุนหมุนเวียน 

 

 อุปสรรคส าคัญของการประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 

- มีโรงแรมเกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา ท าให้เกิดการแข่งขันสูงทั้งในเรื่องคุณภาพและ
ราคา 

- การขออนุญาตบางอย่างให้ถูกต้องมีความซับซ้อนและแยกอยู่หลายหน่วยงาน ท าให้
การขออนุญาตมีความยากล าบาก ซึ่งอาจน าไปสู่การลักลอบท าแบบผิดกฎหมายได้ 
อีกท้ังท าให้เจ้าหน้าที่รัฐมีช่องว่างในการรับผลประโยชน์ 

- สาธารณูปโภคไม่มีความพร้อม เช่น ไฟฟ้าดับหรือตกบ่อย น้ าประปาไม่ไหล เป็นต้น 

- เศรษฐกิจไม่ดี ผู้เข้าพักน้อย 

- รายได้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับฤดูกาลท่องเที่ยว 

- ไม่สามารถแข่งขันกับกิจการที่มีชาวต่างชาติเป็นกลุ่มทุนใหญ่ได้ 
- คนในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการดูแลสิ่งแวดล้อมท าให้บรรยากาศในบริเวณ

โดยรอบไม่ดี 
 

 ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการส่งเสริมหรือการอ านวยความสะดวกต่อการประกอบธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ SME 

- สนับสนุนแหล่งเงินทุนให้ผู้ประกอบการ SME เช่น เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า 
- จัดอบรมความรู้ให้ผู้ประกอบการ SME โดยกระจายไปตามท้องที่ต่างๆ และจัดให้

ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน 
- ส่งเสริมการตลาดและการโฆษณาให้ผู้ประกอบการ SME ผ่านสื่อต่างๆ ของภาครัฐ 
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 ธุรกิจรับส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ 

จากการเก็บแบบสอบถามผู้ประกอบการธุรกิจรับส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ทั้งหมด 23 ราย 
แบ่งตามขนาดธุรกิจได้เป็นขนาดย่อม 11 ราย ขนาดกลาง 5 ราย และขนาดใหญ่ 7 ราย 

รูปที่ ง.3 จ านวนและขนาดของผู้ประกอบการรับส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ที่ตอบแบบสอบถาม 

  
 

 กฎหมายที่ผู้ประกอบการให้ความเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจขนส่งเอกสารหรือ  

พัสดุภัณฑ์/ ธุรกิจขนส่งด่วน ตามล าดับ 

รูปที่ ง.4 กฎหมายท่ีผู้ประกอบการเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจขนส่ง 

 
1. พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 คิดเป็นร้อยละ 65 หรือ 15 ราย 

2. พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 คิดเป็นร้อยละ 61 หรือ 14 ราย 

 

 ผลกระทบของกฎหมายต่อธุรกิจหรือความยุ่งยากในการปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก่ 

- การต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 
2522 มีความยุ่งยากและเสียเวลาเพราะต้องต่อใบอนุญาตทุกๆ 5 ปี  

- รถที่ใช้ในการขนส่งต้องติดตั้ง GPS จ ากัดความเร็วท าให้ต้นทุนการประกอบการและ
ระยะเวลาในการส่งของถึงมือลูกค้าเพ่ิมขึ้น 

48%

22…

30%

ผู้ประกอบการตอบแบบสอบถาม 23 ราย

S M L

5
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8

จ านวนผู้ประกอบการ
จ าแนกตามประเภทการขนส่ง 

On-demand delivery

Same-day / Next-day
delivery

บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ท่ัวไป

0 10 20 30 40 50 60 70

พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522

พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
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- พนักงานไม่สามารถน ารถของตนเองไปใช้ในการขนส่งสินค้าได้เพราะรถไม่ได้จด
ทะเบียนเพื่อใช้ในการขนส่งตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 

- การจ ากัดน้ าหนักบรรทุกสินค้าไม่เท่ากันในแต่ละพ้ืนที่สร้างความไม่เท่าเทียมให้
ผู้ประกอบการ 
 

 ประเด็นที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับกฎหมาย/กฎระเบียบ 

- ขยายระยะเวลาต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งออกไปให้นานขึ้น เช่น ต้องต่อ
ใบอนุญาตทุกๆ 7 ปี หรือ 10 ปี แทนที่จะเป็นทุกๆ 5 ปี 

- เพ่ิมเพดานความเร็วสูงสุดของรถขนส่งในกรณีที่วิ่งในเขตชานเมืองหรือถนนมีหลาย
ช่องจราจร 

- มีการก าหนดน้ าหนักบรรทุกสินค้าให้เท่ากันในทุกพ้ืนที่ 
 

 ปัจจัยความส าเร็จของการประกอบธุรกิจขนส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ หรือธุรกิจขนส่งด่วน 

- การส่งสินค้ามีความรวดเร็ว 
- การรับประกันความปลอดภัยของสินค้าระหว่างการขนส่ง 
- การให้บริการที่ดี มีมาตรฐาน 
- บริษัทมีความน่าเชื่อถือ 
- การบริหารจัดการระบบที่ดี 

 
 อุปสรรคส าคัญของการประกอบธุรกิจขนส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ หรือธุรกิจขนส่งด่วน 

- มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในตลาดอยู่ตลอดเวลา ท าให้เกิดการแข่งขันสูง 
โดยเฉพาะจากกลุ่มทุนใหญ่ที่มีเงินทุนและเทคโนโลยีที่สูงกว่าเข้ามาทุ่มตลาด 
ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถแข่งขันได้ 

- ต้นทุนการขนส่งมีความผันผวนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ราคาน้ ามัน 
- ถ้าสภาพอากาศไม่ดี เช่น ฝนตก น้ าท่วม พนักงานที่ส่งของด้วยมอเตอร์ไซค์จะไม่

สามารถส่งสินค้าได้ 
 

 ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการส่งเสริมหรือการอ านวยความสะดวกต่อการประกอบธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ SME 

- สนับสนุนแหล่งเงินทุนให้ผู้ประกอบการ SME เช่น เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า 
- สิทธิพิเศษการได้รับการยกเว้นภาษีหรืออัตราภาษีต่ ากว่าปกติส าหรับผู้ประกอบการ 

SME 



278 

- จัดโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวในการแข่งขันและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของธุรกิจให้สามารถเรียนรู้และอยู่ในธุรกิจได้ 

- เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการท าธุรกรรมต่างๆกับภาครัฐ เช่น การจดทะเบียน ต่อ
ทะเบียน การยื่นเอกสารออนไลน์ 

 

 ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) 

จากการเก็บแบบสอบถามผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 22 ราย แบ่งตาม
ขนาดธุรกิจได้เป็นขนาดย่อม 21 ราย และขนาดกลาง 1 ราย 

รูปที่ ง.5 จ านวนและขนาดของผู้ประกอบการรับส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ที่ตอบแบบสอบถาม 

 
 กฎหมายที่ผู้ประกอบการให้ความเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ตามล าดับ 

รูปที่ ง.6 กฎหมายท่ีผู้ประกอบการเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ e-commerce 
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ผู้ประกอบการตอบแบบสอบถาม 22 ราย
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พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 48) พ.ศ. …

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจ…

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ ฉบับท่ี …

ข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียน…

พ.ร.บ.ระบบการช าระเงิน พ.ศ. 2560

พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560

การเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม

พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
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1. พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 เรื่อง การเสียภาษีการ
ท าธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ (E-payment) คิดเป็นร้อยละ 77 หรือ 17 ราย 

2. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 คิดเป็นร้อยละ 68 หรือ 15 ราย 

3. ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2560 คิดเป็น
ร้อยละ 68 หรือ 15 ราย 

4. ข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คิดเป็นร้อยละ 63.6 หรือ 14 ราย 

5. พ.ร.บ.ระบบการช าระเงิน พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 63.6 หรือ 14 ราย 
6. พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 54.5 หรือ  

12 ราย 
7. การเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม คิดเป็นร้อยละ 54.5 หรือ 12 ราย 
8. พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 54.5 

หรือ 12 ราย 
 

 ผลกระทบของกฎหมายต่อธุรกิจหรือความยุ่งยากในการปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก่ 
- การจดทะเบียนพาณิชย์มีความยุ่งยากและไม่เห็นว่าจะมีประโยชน์ใดๆที่จะได้จากการ

จดทะเบียน 
- สินค้าและบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดราคากลางที่แน่นอนได้เพราะขึ้นอยู่

กับการตกลงกับลูกค้า เช่น แบบ ชนิด ขนาด และปริมาณ เป็นต้น 
- ผู้ประกอบการที่ท าธุรกรรมทางการเงินหลายครั้งอาจเข้าข่ายเสียภาษีการท าธุรกรรม

ทางการเงินออนไลน์แม้ว่าการท าธุรกรรมแต่ละครั้งเป็นจ านวนเงินไม่มากก็ตาม 
- การวางเงินหลักประกันตาม พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2560 สร้างความไม่แน่นอนแก่ผู้ประกอบการในอนาคต 
- การขออนุญาตกับธนาคารแห่งประเทศไทยตาม พ.ร.บ. ระบบการช าระเงิน พ.ศ. 

2560 สร้างความยุ่งยากวุ่นวายแก่ผู้ประกอบการ 
 

 ประเด็นที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับกฎหมาย/กฎระเบียบ 
- ปรับปรุงการจดทะเบียนพาณิชย์ให้ง่ายขึ้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการอยาก

จดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
- ผ่อนปรนการก าหนดราคากลางในสินค้าและบริการบางประเภทที่ต้องใช้การเจรจา

เพ่ือหาราคาที่เหมาะสม 
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- อาจพิจารณาการเก็บภาษีการท าธุรกรรมทางการเงินออนไลน์กับผู้ประกอบการราย
ใหญ่เท่านั้น 

- ยกเลิกการวางเงินหลักประกันตาม พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2560 

- การขออนุญาตต่างๆ สามารถท าผ่านระบบออนไลน์ได้และควรเป็นแบบท าครั้งเดียว
จบ ไม่ต้องคอยขออนุญาตจากหลายๆ หน่วยงาน 

- ควรมีกฎหมายคุ้มครองผู้ประกอบการบ้างในกรณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแบบเรียกเก็บเงิน
ปลายทางแต่กลับยกเลิกหรือปฏิเสธการรับสินค้าท าให้ผู้ประกอบการได้รับความ
เสียหายทั้งเรื่องค่าใช้จ่าย เวลา และเสียโอกาสในการขายสินค้าให้ลูกค้าคนอ่ืน 
 

 ปัจจัยความส าเร็จของการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
- สินค้ามีคุณภาพ 
- ขยันโพสต์ขายของอย่างสม่ าเสมอ 
- มีหน้าร้านจริงเพื่อเพ่ิมความน่าเชื่อถือ 
- การจัดโปรโมชั่นหรือส่วนลด 

 

 อุปสรรคส าคัญของการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
- การขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มีค่าธรรมเนียมสูงและเงื่อนไขเยอะ 
- ต้นทุนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน Social media ปรับสูงขึ้น 
- สื่อออนไลน์เริ่มมีการปิดกั้นผู้ขาย หากมีการแชร์มากเกินไปจะท าให้กลุ่มลูกค้าไม่

สามารถเข้าถึงได้ 
- Platform ที่ใช้ขายสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทุกครั้งที่มีการ

เปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อยอดขายเสมอ 
- ค่าขนส่งเพ่ิมข้ึน 

 

 ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการส่งเสริมหรือการอ านวยความสะดวกต่อการประกอบธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ SME 

- ภาครัฐควรส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยโดยจัดสัมมนา/อบรม กลยุทธ์ เทคนิค หรือ
วิธีการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์ 

- สนับสนุนช่องทางการโฆษณาที่ไม่มีค่าใช้จ่ายให้ SME 
- ควรมีการจัดประกวดแสดงผลิตภัณฑ์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสินค้าได้ดียิ่งขึ้น เช่น 

มหกรรมสินค้า 
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ภาคผนวก จ สรุปผลการเผยแพร่และการประชุมรับฟังความคิดเหน็ 
ต่อข้อเสนอ 

การประชุมเผยแพร่และการรับฟังความคิดเห็น หัวข้อ “ข้อเสนอการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
และการจัดท ามาตรการ เพ่ือส่งเสริมการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ส าหรับ (1) ธุรกิจ
โรงแรม (2) ธุรกิจขนส่งพัสดุภัณฑ์ และ (3) ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” จัดขึ้นในวันพุธที่ 31 
กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 ธุรกิจบริการโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 
ผู้เข้าร่วมประชุมหลายรายมีความเห็นตรงกันว่า กฎหมายว่าด้วยโรงแรมของประเทศไทย

ล้าสมัย เนื่องจากบังคับใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น 
ความหลากหลายของประเภทสถานที่พัก พฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า จึงควรมีการจ าแนกประเภท
ของที่พักให้สอดคล้องกับลักษณะที่พักทุกประเภทที่มีอยู่จริง   

ในประเด็นเรื่องการอนุญาตนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยกับการยกเลิกระบบคณะกรรมการ
และให้สถาปนิกและวิศวกรที่ได้รับการรับรองเป็นผู้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารตาม
กฎหมายแทน และการให้บัตรคิวเมื่อมีการยื่นขอจดทะเบียนสถานที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม ทั้งนี้ ได้มีการ
เสนอเพ่ิมเติมว่า หน่วยงานที่รับจดทะเบียนควรออกใบรับรองการขอจดทะเบียนซึ่งสามารถใช้เป็นใบ
ทะเบียนชั่วคราวได้เพ่ือมิให้การด าเนินธุรกิจผิดกฎหมายในช่วงที่ต้องรอคิวในการตรวจสอบมาตรฐาน
ของอาคารที่พักซึ่งอาจนานนับหลายปีเนื่องจากปัญหาในการนัดกรรมการที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบ
สถานที่ที่มีจ านวนมาก 

ในประเด็นผู้จัดการโรงแรมนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยว่าอาจผ่อนปรนเรื่องคุณสมบัติของ
ผู้จัดการโรงแรมที่ก าหนดระดับการศึกษาขั้นต่ าที่ปริญญาตรี โดยใช้ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ
ที่พักแทนได้  หากแต่ข้อเสนอของคณะผู้วิจัยว่าจะต้องมีประสบการณ์ถึง 10 ปีนั้นไม่เหมาะสม 
เนื่องจากในทางปฏิบัติ  ผู้ให้บริการที่พักรายย่อยบนเกาะเล็กๆ หรือในชนบทตลอดจน start up ไม่
สามารถหาผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวได้  ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการเสนอให้เจ้าของโรงแรมสามารถเป็น
ผู้บริหารโรงแรมหรือที่พักเองได้หากผ่านหลักสูตรการบริหารโรงแรมตามที่รั ฐก าหนดและได้รับ
ใบรับรองท่ีเป็นทางการ 

ส าหรับการรายงานรายชื่อผู้พักให้แก่ฝ่ายปกครอง และรายงานผู้พักชาวต่างชาติให้แก่
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) นั้นที่ประชุมเห็นว่าเป็นเรื่องจ าเป็น เพ่ือความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวและต่อเจ้าของสถานที่พักด้วย หากแต่จะต้องสามารถรายงานทางอินเทอร์เน็ตได้เนื่องจาก
ที่พักบางแห่งอยู่ในชนบทห่างไกลไม่สามารถน ารายชื่อผู้พักมาส่งให้ที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้
ภายใน 24 ชั่วโมง และมีต้นทุนที่สูงมากหากต้องรายงานทุกวัน  ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการเสนอให้พื้นที่
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ที่อินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึงได้รับการยกเว้นจากการข้อก าหนดในการรายงานข้อมูลผู้เข้าพักออนไลน์
เนื่องจากโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐไม่เอ้ืออ านวย 

สุดท้าย ที่ประชุมเสนอว่า ภาครัฐและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการให้ความรู้ 
ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการที่พัก ตลอดจนการสนับสนุนให้ใช้ระบบเทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการโรงแรม 

 

 ธุรกิจขนส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ และธุรกิจขนส่งด่วน 
ผู้แทนจากสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยให้ความเห็นว่า กฎหมายในการก ากับดูแล

ธุรกิจขนส่ง เช่น พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ควรมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ
ในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ปัญหาเรื่องการใช้รถผิดประเภท ตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก ก าหนดให้รถที่
ใช้รับจ้างขนส่งจะต้องจดทะเบียนเป็นรถรับจ้าง แต่ปัจจุบันการท าธุรกิจขนส่งของผู้ประกอบการหลาย
รายไม่มีรถขนส่งของตนเอง แต่เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและผู้ขับ รถขนส่ง 
เช่น การน ารถส่วนบุคคลมาใช้ในการขนส่งสินค้า เป็นต้น ฉะนั้น ทางผู้แทนสมาคมฯ จึงเสนอให้มีการ
ทบทวนกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เช่น ประเด็นการก าหนดขอบเขต
ประเภทธุรกิจขนส่ง การก าหนดเรื่องการจดทะเบียนรถยนต์ประเภทต่างๆ เป็นต้น และเม่ือกฎหมายมี
ความเหมาะสมแล้วก็ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  

การส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้ง “สภาการขนส่งสินค้า” เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจขนส่งยังขาด
หน่วยงานเจ้าภาพในการก ากับดูแล ควบคุม ติดตาม หรือส่งเสริมการประกอบธุรกิจขนส่งในภาพรวม 
ท าให้การผลักดันนโยบายหรือการแก้ไขกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวกับธุรกิจขนส่งนั้นขาดความต่อเนื่อง การ
แก้ปัญหาหรือการส่งเสริมธุรกิจขนส่งเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างท าตามอ านาจหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การมีสภาการขนส่งสินค้าจะช่วยยกระดับคุณภาพมาตรฐานการ
ให้บริการขนส่ง ซึ่งจะช่วยท าให้ธุรกิจนั้นมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถเชื่อมต่อผู้ประกอบการรายย่อย
เข้ากับผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดได้ เป็นการสร้างพันธมิตรหรือเครือข่ายในการให้บริการขนส่งซึ่ง
ถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อการแข่งขันของธุรกิจขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจขนส่งด่วน 

การสร้างจุดรวบรวมและกระจายสินค้า (CDC) และการสร้างระบบร่วมขนส่ง (Joint Delivery 
System) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผังเมืองท าให้ผู้ประกอบการคลังสินค้าจะต้องย้ายสถานที่ประกอบ
ธุรกิจอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกย้ายเนื่องจากการขยายตัวของเมืองและแหล่งที่อยู่อาศัย ท าให้ต้อง
ไปอยู่ในพื้นที่ที่ไกลจากกลุ่มลูกค้า จึงเสนอให้การทบทวนเปลี่ยนแปลงผังเมืองในแต่ละครั้ง ภาครัฐควร
วางแผนคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการท าคลังสินค้า โดยค านึงถึงความเป็นไปได้และโอกาสใน
การท าธุรกิจด้วย เช่น ไม่ไกลจากแหล่งธุรกิจจนเกินไป นอกจากนี้ ภาครัฐควรจัดสรรพ้ืนที่ที่เหมาะสม
ในการจัดท าศูนย์รวบรวมและการกระจายสินค้า เพ่ือรองรับปริมาณงานขนส่งในอนาคตและเป็นการ
ลดต้นทุนแก่ผู้ประกอบการ 
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การส่งเสริมก าลังคนด้านโลจิสติกส์ เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนก าลังคน ภาครัฐและ
ผู้ประกอบการเอกชนควรลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ให้มากขึ้น อาทิ ทักษะความเข้าใจและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีในการขนส่งเกือบทุก
ขั้นตอน แม้แต่คนขับรถขนส่งเองก็จะต้องมีความรู้ความสามารถในการอ่านเอกสาร ตรวจสอบสินค้า
หรือสถานะการส่ง การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น เครื่อง GPS เป็นต้น 

ปัญหาเรื่องภาษี VAT เนื่องจากธุรกิจขนส่งได้รับการยกเว้นภาษี VAT แต่ผู้ประกอบการ 
Platform ที่ให้บริการเป็นตัวกลางในการรวบรวมบริการขนส่งพัสดุจากผู้ให้บริการในตลาด เช่น 
Shippop จะถูกคิดภาษี VAT 7% จึงเสนอให้มีการทบทวนว่าหากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวพันกับธุรกิจขนส่ง
จะสามารถได้รับการยกเว้น VAT ด้วยได้หรือไม ่

นอกจากนี้ ตัวแทนจากร้านอาหาร ในฐานะผู้ใช้บริการขนส่งอาหารได้ร้องเรียนปัญหาการคิด
ค่าธรรมเนียมของผู้ประกอบการขนส่งกลุ่ม On-demand delivery ว่ามีการตั้งค่าธรรมเนียมที่ไม่เป็น
ธรรม โดยมีแนวโน้มในการคิดค่าธรรมเนียมจากร้านอาหารรายย่อยสูงกว่าที่เก็บจากผู้ประกอบการราย
ใหญ่ อย่างไรก็ตาม ทางคณะผู้วิจัยได้เสนอให้ผู้ประกอบการร้านอาหารศึกษาประเด็นปัญหาการค้าที่ไม่
เป็นธรรม ตาม พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ซึ่งจะมีเรื่องการเลือกปฏิบัติในการตั้งราคา
สินค้าหรือบริการ 

 

 ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้เข้าร่วมประชุมหลายรายเห็นตรงกันว่า ปัญหาส าคัญของการท าธุรกิจ e-commerce คือ

เรื่องระบบการช าระเงินที่ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างถูกกฎหมายเนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดทุนจดทะเบีบนขั้นต่ าส าหรับผู้ที่สามารถขออนุญาตการประกอบธุรกิจระบบการช าระเงิน
ออนไลน์สูงถึง 10 ล้านบาท การที่ start up จะท าแอปพลิเคชันระบบการช าระเงินให้แก่เว็บไซต์
จ าหน่ายสินค้าออนไลน์จึงไม่สามารถด าเนินการได้ ท าให้ผู้ที่ต้องการจะขายสินค้าออนไลน์รายย่อย
หลายรายไม่สามารถขายได้เพราะไม่มีเงินพอที่จะเสียค่าบริการให้ระบบการช าระเงินขนาดใหญ่ 

นอกจากระบบการช าระเงินแล้ว ปัญหาอุปสรรคอีกประการคือ การเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ซื้อ
และผู้ขายเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าหรือตัวสินค้าที่อาจไม่เป็นไปตามความคาดหมายของผู้ซื้อ ตลอดจน
การช าระเงิน  ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้มีการเสนอให้มีหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อ
สินค้าออนไลน์โดยเฉพาะเพ่ือสร้างความม่ันใจให้แก่ท้ังผู้ซื้อผู้ขาย 

ปัญหาอีกประการหนึ่งคือเรื่องภาษีของผู้ประกอบการ platform ที่เป็นเพียงตัวกลางในการ
จ าหน่ายสินค้า มิได้เป็นเจ้าของสินค้าที่จ าหน่าย หากแต่ต้องเสียภาษีบนฐานรายได้ทั้งหมดที่เกิดจาก
การจ าหน่ายสินค้าบน platform ทั้งนี้ ควรมีเก็บภาษีเฉพาะจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก
ผู้ผลิตสินค้าที่จ าหน่ายใน platform เท่านั้น  ในประเด็นนี้ ผู้แทนจากกรมสรรพากรได้ชี้แจงว่าได้มีการ
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จัดท าร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีของธุรกิจ platform ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหากแต่ไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาระส าคัญของร่างกฎหมาย
ดังกล่าวได้เพราะไม่ได้มาจากส่วนงานที่รับผิดชอบในการร่างกฎหมายดังกล่าว 

ปัญหาสุดท้ายที่มีการหยิบยกขึ้นมาในที่ประชุมคือการให้การคุ้มครองผู้จ าหน่ายสินค้าออนไลน์
ที่อาจถูกหลอกลวง จากการสั่งสินค้าและปฏิเสธการจ่ายเงิน แม้จะสามารถแจ้งต ารวจได้แต่การสืบสวน
เพ่ือตามจับผู้ประท าผิดยากมากเพราะอาจไม่ได้ใช้ชื่อจริง  จึงควรมีการออกกฎกติกาท่ีให้การคุ้มครองผู้
จ าหน่ายสินค้าออนไลน์ด้วย  ทั้งนี้ผู้วิจัยอาจศึกษาตัวอย่างจากประเทศสิงคโปร์ 
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ภาคผนวก ฉ ร่างผลการศึกษาวิจัยท่ีใช้ในการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา 

สาระส าคัญของผลการศึกษาวิจัยที่จะใช้น าเสนอในงานประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา เรื่อง 
“ปรับกฎระเบียบ ปลดล็อคอุปสรรค SME ไทย ในธุรกิจโรงแรม ขนส่ง และ e-commerce” ซึ่งจะจัด
ขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ทางคณะผู้วิจัยจะน าเสนอข้อมูลที่ได้จาก
การประมวลผลการศึกษา ทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้อง ข้อมูลจากการวิจัยภาคสนาม ปัญหาและอุปสรรคใน
การประกอบธุรกิจ รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับลดอุปสรรคและอ านวยความสะดวกให้
ผู้ประกอบการ  

ทั้งนี้ ทางคณะผู้วิจัยได้จัดท าข้อมูลประกอบการจัดประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา โดยจะ
ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (2) วิธีการศึกษา  
(3) ผลการศึกษา (จ าแนกตามธุรกิจบริการเป้าหมาย) และ (4) ข้อเสนอกฎหมายที่ควรมีการปรับปรุง
เร่งด่วนอย่างน้อย 3 ฉบับ  

ในส่วนผลการศึกษาของแต่ละธุรกิจ อันได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ขนส่ง และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
จะแสดงให้เห็นถึงภาพรวมตลาด วิธีการเก็บข้อมูล แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนในการประกอบธุรกิจ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มด าเนินการ ผู้ประกอบการ
จะต้องท าอะไรบ้าง และข้อก าหนดต่างๆ เหล่านั้นเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับใดบ้าง เพ่ือที่จะช่วยให้
ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจและเห็นภาพรวมตั้งแต่เริ่มขออนุญาตประกอบธุรกิจจนกระทั่งด าเนินการ  
การน าเสนอปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ ทั้งในมิติกฎหมายและปัญหาที่มิใช่ กฎหมาย 
พร้อมกับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย/กฎระเบียบ หรือการจัดท ามาตรการเพ่ือส่งเสริม
การประกอบธุรกิจ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ภาคผนวก ช สรุปการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา 

การประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา เรื่อง “ปรับกฎระเบียบ ปลดล็อคอุปสรรค SME ไทย ใน
ธุรกิจโรงแรม ขนส่ง และ e-commerce” เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ในช่วงของการรับฟังความคิดเห็นทางผู้เข้าร่วม
ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นต่อธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
คณะผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้ 

 ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 

1. คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรม และอดีตนายกสมาคมโรงแรมไทย 

 คณะผู้วิจัยควรใช้ข้อมูลจ านวนพักห้องจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยซึ่งน่าเชื่อถือกว่าข้อมูล
จากศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน 

 ปัญหาส าคัญของการประกอบธุรกิจโรงแรมประสบ คือ  
- การเสียภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดินส าหรับโรงแรม ควรมีการค านวณการจัดเก็บ

ภาษี แยกออกมาจากการเสียภาษีส าหรับธุรกิจที่พักอ่ืน เช่น ธุรกิจที่พักอาศัยรวม 
หรือให้เช่ารายเดือน 

- การก าหนดประเภทโรงแรม ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ก าหนดประเภทและ
หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.  2551 นอกจากก าหนดประเภท
โรงแรมเป็น 4 ประเภทแล้ว ยังก าหนดให้มี “สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม” ซึ่ง
หมายเหตุท้ายประกาศนี้ให้เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ เพราะ
การท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ได้รับความนิยมมากขึ้น รัฐส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละ
ท้องถิ่นมีการประกอบธุรกิจให้บริการสถานที่พักขนาดเล็กเพ่ือสร้างรายได้เสริม ซึ่ง
จะสร้างรายได้แก่ท้องถิ่น และเผยแพร่อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
แต่อย่างไรก็ตาม การก าหนดประเภทโรงแรมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุม
ประเภทโรงแรมที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน  

- การขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมท าได้ยาก โดยเฉพาะในอดีต แต่ที่ผ่านมา
รัฐบาลได้ออกกฎหมายให้โรงแรมเข้าระบบที่มีความยืดหยุ่นขึ้น เช่น การออก
กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ผ่อนปรนเรื่องที่จอดรถให้แก่โรงแรมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ตาม
สภาพธรรมชาติไม่สามารถน ารถยนต์เข้าไปใช้ได้ จะไม่จัดให้มีที่จอดรถยนต์ หรือที่
กลับรถยนต์และทางเข้าออกของรถยนต์ก็ได้ (ข้อ 3) และการก าหนดที่จอดรถยนต์
ต่อพ้ืนที่ของโรงแม (ข้อ 4 (ข) และ ข้อ 6 (ข) และการออกกฎกระทรวงก าหนด
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ลั กษณะอาคา รประ เภท อ่ืนที่ ใ ช้ ป ระกอบธุ ร กิ จ โ ร ง แ รม  พ . ศ .  2559  
ได้ผ่อนปรนให้โรงแรม ประเภท 1 และ 2 ที่ด าเนินการก่อนที่กฎกระทรวงนี้มีผล
บังคับใช้ในเรื่องลักษณะและมาตรฐานอาคารส าหรับโรงแรม และล่าสุด ค าสั่ง 
คสช. เลขที่ 6/2562 ยกเว้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยผังเมือง ท าให้โรงแรมที่มี
คุณสมบัติข้างต้นสามารถจดทะเบียนได้ในทุกพ้ืนที่ (ทุก Zone สี)  

- การน าคอนโดมิเนียมมาปล่อยเช่ารายวัน ที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันเพราะมีนัก
ลงทุนชาวต่างชาติมาซื้อห้องชุดเป็นจ านวนมากเพ่ือน าขายปล่อยเช่ารายวัน ซึ่งมี
ผลกระทบและสร้างปัญหาให้แก่ผู้พักอาศัยทั้งการรบกวน ส่งเสียงดัง ความ
ปลอดภัย และการแย่งใช้ส่วนกลาง นอกจากนี้ การจับกุมผู้กระท าผิดท าได้ยาก
เพราะต้องมีการพิสูจน์หลักฐานหลายองค์ประกอบ 

 การมีคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาฯ จ านวน  12 คนนั้น ท าให้การตรวจสอบ
โรงแรมล่าช้า และต้องรอคิวนานนั้น เห็นว่าไม่น่าจะเป็นความจริง เพราะกระบวนการ
ตรวจสอบโรงแรมเป็นหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง คณะกรรมการฯ ไม่ได้ท า
หน้าที่ตรวจสอบโรงแรมทั้งคณะฯ (ในความเป็นจริงตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่  
463/2545 เรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478  ข้อ 2  ก าหนดว่า
การพิจารณาอนุญาตสร้างหรือตั้งโรงแรม การเปิดด าเนินกิจการโรงแรม การเปลี่ยนชื่อ
หรือยี่ห้อ การย้ายสถานที่ การเพ่ิมหรือลดจ านวนห้องพักส าหรับพักแห่งโรงแมต้องให้
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรอง และเสนอความเห็นต่อนาย
ทะเบียน: คณะผู้วิจัย) และสอบถามว่าปัญหาการออกใบอนุญาตล่าช้ากว่าหนึ่งพันแห่ง
เกิดขึ้นที่ใด (คณะผู้วิจัยให้ข้อมูลว่า จากการลงพ้ืนที่พบว่าจังหวัดที่มีการเจริญเติบโต
ด้านการท่องเที่ยว จะมีการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นจ านวนมาก เช่น 
ภูเก็ต และเชียงใหม่) 

 การบันทึกข้อมูลผู้เข้าพักและส่งข้อมูลให้กับฝ่ายปกครอง และการส่งข้อมูลผู้เข้าพัก
ให้กับส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ปัจจุบันสามารถส่งข้อมลูได้ทางออนไลน์ในรูปแบบ 
Excel โดยปกติโรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องด าเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้ว 
(คณะผู้วิจัยให้ข้อมูลว่า การส่งข้อมูลมีความจ าเป็น แต่ควรอ านวยความสะดวกให้
ผู้รายงานด้วย เพราะปัจจุบันระบบการส่งออนไลน์ท าได้ในบางพ้ืนที่ที่มี อินเทอร์เน็ตถึง 
และการด าเนินการผ่านแอปพลิเคชันยังที่ยุ่งยากซับซ้อนอยู่)  
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 ข้อเสนอแนะ 
- รัฐควรมีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น สนับสนุนให้ทุกคนใช้บริการเฉพาะ

โรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐจะใช้บริการพักและจัด
ประชุมเฉพาะในโรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น 

- รัฐควรส่งเสริมให้โรงแรมประชาสัมพันธ์ตนเองด้วยการใช้ใบอนุญาตโรงแรมเพ่ือ
แสดงให้เห็นว่าเป็นโรงแรมถูกต้องตามกฎหมาย ให้เหมือนกันใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพมัคคุเทศก์ 

- การแก้ไขปัญหาเร่งด่วน คือ การขยายเวลาให้โรงแรมด าเนินการขอใบอนุญาต
โรงแรมให้ถูกต้องให้แล้วเสร็จ ตามกฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคารฯ  
พ.ศ. 2559 ภายในปี 2564 จะขยายไปจนถึงเม่ือไหร่ (คณะผู้วิจัยเสนอว่า ให้ขยาย
ออกไปคราวละ 5 ปี หรือจนกว่าจะมีร่างกฎกระทรวง ก าหนดประเภท หลักเกณฑ์
และวิธีการการแจ้ง และมาตรฐานสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม พ.ศ. ... (ส าหรับ
โฮมสเตย์ เกสเฮ้าต์ โฮสเทล) และร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยการน าที่พักส่วนบุคคล
ออกให้เช่าระยะสั้น พ.ศ. ... (ส าหรับบ้านเช่าและห้องชุด) ออกมาบังคับใช้ 
 

2. นายศุภฤกษ์ ศูรางกูร นายกสมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทย  

 การที่โรงแรมไม่สามารถเข้าระบบได้เนื่องจากการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
ท าได้ยาก โรงแรมเหล่านั้นมักถูกเรียกว่า โรงแรมเถื่อน ทั้งนี้ เพราะโรงแรมบางส่วนไม่
สนใจด าเนินการ และติดขัดปัญหาด้านกฎหมายที่ไม่เอ้ือให้ด าเนินการ ซึ่งการที่โรงแรม
ไม่สามารถเข้าระบบได้นั้นท าให้เป็นที่มาของการต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะ 

 จากสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ขยายตัว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็
ขยายตัวตามไปด้วยและสามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้ ท าให้มีความต้องการห้องพัก
มากขึ้น จากจ านวนโรงแรมทั้งหมดในประเทศที่คณะผู้วิจัยน าเสนอนั้นเป็นข้อมูลจาก
การส ารวจ แต่ในความเป็นจริงอาจมีโรงแรมมากถึง 50,000 แห่งทั่วประเทศ ดังนั้น 
น่าจะมีโรงแรมที่ไม่ถูกกฎหมายกว่าร้อยละ 80 ของโรงแรมท้ังหมด 

 ปัญหาส าคัญ มีดังนี้ 
- ค าจ ากัดความค าว่า “โรงแรม” และการแบ่งประเภทโรงแรมตามกฎหมาย ไม่

สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในการด าเนินธุรกิจ ท าให้โรงแรมส่วนใหญ่เข้า
ระบบไม่ได้  ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายล้าสมัยที่บังคับใช้มานานแล้ว 

- กระบวนการออกใบอนุญาต โดยเฉพาะขั้นตอนการตรวจสอบโรงแรมมีความล่าช้า 
หลายจังหวัดต้องเข้าคิวนาน คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาฯ  มีการไป
ตรวจสอบสภาพโรงแรมจริง ซึ่งท าการนัดหมายได้ยาก  
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 ข้อเสนอแนะ มีดังนี้ 
- การผ่อนผันให้โรงแรมเข้าระบบได้ตามกฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคารฯ พ.ศ. 

2559 นั่นเป็นเป็นสิ่งที่ดีและช่วยผู้ประกอบการได้ แต่อย่างไรก็ดี ควรใช้วิธี ใหร้ัฐ
ประกาศว่าโรงแรมที่ท ามาก่อนที่กฎกระทรวงฯ 2559 ประกาศใช้ให้มาลงทะเบียน
ก่อน ให้เรียกว่า “โรงแรมที่จดทะเบียนแล้ว  หรือ register hotel” แล้วให้
โรงแรมเหล่านี้ไปปรับปรุงดัดแปลงโรงแรมให้ถูกต้องตามกฎหมาย ถึงจะได้
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม หรือ License Hotel 

- ควรมีการแก้ไข พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์
โลกที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

 ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

1. ความคิดเห็นจากตัวแทนของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 ปัจจุบันทางเลือกการช าระเงินมีหลายช่องทาง เช่น พร้อมเพย์ หรือสามารถใช้ช่อง
ทางการช าระเงินอ่ืน ๆ (Payment gateway) หรือใช้ของทางธนาคารพาณิชย์ทั่วไปได้ 
ดังนั้นผู้ประกอบการมีทางเลือกในการให้บริการช าระเงินได้หลากหลายกว่าเดิม ไม่
จ าเป็นต้องมี e-Wallet เป็นของตัวเอง 

 การที่มีผู้ประกอบการ e-Wallet ไทยไปจดทะเบียนกับสิงคโปร์ เนื่องจากประเทศ
สิงคโปร์มีมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการเก่ียวกับ fin tech มากกว่าประเทศไทย 

 การก ากับดูแลระบบการช าระเงินของไทย ให้ความส าคัญในประเด็นของการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมากกว่า ซึ่งการตั้งกฎเกณฑ์การจดทะเบียนโดยเฉพาะการก าหนดทุนจด
ทะเบียนขั้นต่ า เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยการันตีว่าบริษัทที่ให้บริการช าระเงินมี
เงินทุนพอที่จะให้บริการการช าระเงิน เช่น หากมีการช าระเงินวันละ 100 ล้านบาท 
บริษัทจะต้องมีเงินทุนที่เพียงพอต่อการช าระเงินที่มากกว่า 100 ล้านบาท 

 การก ากับดูแลระบบการช าระเงินที่แยกตามขนาดของผู้ประกอบการเหมือนประเทศจีน 
เป็นเรื่องน่าสนใจ ทาง ธปท. ขออนุญาตน าไปศึกษาข้อมูลต่อเพ่ือจะได้เป็นแนวทางใน
การก ากับดูแลระบบการช าระเงินต่อไปในอนาคต  
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2. ผู้ประกอบการ e-commerce 

 ปัจจุบันระบบการช าระเงินสามารถเลือกใช้ได้หลากหลาย เช่น paypal และมีธนาคาร
หลายแห่งได้มีการพัฒนาระบบ payment gateway เช่น K-Bank 

3. อาจารยม์หาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 ม. หอการค้าไทยได้ท าการศึกษาแนวโน้มธุรกิจ e-commerce ซึ่งคาดการณ์ว่าใน
อนาคตข้างหน้าจะเหลือเพียงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่เพียง 2 รายเท่านั้น 
ได้แก่ AMAZON และ Alibaba ดังนั้นถ้าเป็นไปได้หากจะส่งเสริม SME ให้ไปขายสินค้า
บนแฟลตฟอร์มควรเน้นส่งเสริมไปที่แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งมากกว่า ทั้งนี้ 
ประเด็นดังกล่าว ทางคณะผู้วิจัยไม่เห็นด้วย เนื่องจากการส่งเสริมให้รายใดรายหนึ่งมี
บทบาทในการท าธุรกิจ e-commerce จะเป็นการส่งเสริมให้รายนั้นๆ มีอ านาจเหนือ
ตลาดด้วย และท าให้ซัพพลายเออร์ของไทยซึ่งเป็น SME โดนเอาเปรียบด้วยพฤติกรรม
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมด้วย 
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ภาคผนวก ซ ตารางสรปุผลการศึกษาของธุรกจิโรงแรม รสีอร์ท และห้องชุด 
ธุรกิจรับส่งเอกสารหรอืพัสดุภัณฑ์ และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ธุรกิจ สถานภาพธุรกิจ 
กฎหมาย 
ที่ส่งเสริม 

กฎหมายที่เป็น
อุปสรรค 

กฎหมาย
ต่างประเทศ 

ที่เป็นแบบอย่าง 

ความเห็นจาก 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
เหตุผลสนับสนุน

ข้อเสนอแนะ 

1. ธุรกิจบริการ
โรงแรม รสีอร์ท 
และห้องชดุ 

จ านวนธุรกิจ  
- ข้อมูลการส ารวจที่

พักทั่วประเทศ ป ี
2560 ของ
ส านักงานสถิติฯ 
รายงานวา่ ทั่ว
ประเทศมีโรงแรม
ทั้งหมด 24,391 
แห่ง เป็นโรงแรมที่
ได้รับใบอนุญาต
ทั้งหมด 9,663  
แห่ง ดังนี้ยังมี
โรงแรมที่ยังไม่ได้
ใบอนุญาต 
14,728 แห่ง 

- ข้อมูลรายงาน
ภาพรวม
อุตสาหกรรมของ

กฎกระทรวงก าหนด
ลักษณะอาคาร
ประเภทอื่นที่ใช้
ประกอบธุรกิจ
โรงแรม พ.ศ. 2559 
และ (ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2561 
- เป็นกฎหมายที่

ก าหนดลักษณะ
อาคารและ
มาตรฐานความ
ปลอดภัยของ
อาคารที่ออกมา
เพื่อเอื้อต่อการน า
อาคารเก่าหรือ
อาคารประเภทอื่น
มาปรับปรุงให้เป็น
โรงแรม (ใช้บังคับ

พ.ร.บ. การผังเมือง 
พ.ศ. 2522 และ 
พ.ร.บ. การผังเมือง 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 
2558 ผังเมืองรวม
จังหวัด และเทศ
บัญญตัิว่าด้วยผัง
เมืองรวม 
- ผังเมืองรวมก าหนด
โซนสีเพื่อก าหนด
พื้นที่การใช้ประโยชน์ 
ในโซนห้ามสร้าง
โรงแรม เช่น พื้นที่
เกษตรกรรม ให้สร้าง
โรงแรมได้เฉพาะใน
เขตพาณิชย์ ซ่ึงพื้นที่
พาณิขย์มักอยูย่่านใจ

กฎหมาย Minpaku 
ของญี่ปุ่น 
 
ในปี พ.ศ. 2561 
ญี่ปุ่นให้ความส าคัญ
กับการส่งเสริมธุรกิจ
ที่พักอาศัยขนาดเล็ก
ที่น ามาแบ่งปัน
บ้านพัก หรือที่
เรียกว่า Home 
Sharing เมื่อปี 2561 
ญี่ปุ่นได้ออกกฎหมาย 
Minpaku มาบังคับ
ใช้ มีลักษณะส าคัญ
คือ 1) ไม่ก าหนด
ขนาดห้องพัก 2) ไม่
จ ากัดพื้นที่ใหบ้ริการ 

-นิยามโรงแรม “ที่
ก าหนดวา่ที่พกัให้เช่า
ระยะสั้นทุกชนิดเป็น
โรงแรม” ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายโรงแรม
เป็นอุปสรรคต่อการ
ประกอบธุรกิจ เพราะ
ที่พักต่างๆ ไม่
สามารถปฏบิัติตาม
กฎหมายโรงแรม 
และกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งได้ เช่น 
กฎหมายว่าด้วยผัง
เมือง กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร 
เป็นต้น 
- การแบ่งประเภท
โรงแรมตามกฎหมาย

-นิยามโรงแรมและ
การแบ่งประเภท
โรงแรมย้งไม่
สอดคล้อง ครอบคลุม
กับธุรกจิที่พักที่มอียู่
ในปัจจุบันทําให้ทีพ่ัก
ส่วนใหญ่ไม่ถูก
กฎหมาย 
- กระบวนการดําเนิน
ธุรกิจโรงแรม (การ
ตรวจสอบพื้นก่อสร้าง 
การขออนุญาต
ก่อสร้าง การขอ
ใบอนุญาตโรงแรม 
เป็นต้น) มีหลาย
ขั้นตอน เกี่ยวข้องกบั
กฎหมายหลายฉบับ 
และมีหน่วยงานที่

- ขยายเวลา
ดําเนินการดัดแปลง
อาคารแก่
ผู้ประกอบการที่ได้รับ
การยกเว้นภายใต้
กฎกระทรวงกําหนด
ลักษณะอาคาร
ประเภทอื่นที่ใช้
ประกอบธุรกิจ พ.ศ. 
2559 ที่จะสิ้นสุดในปี 
2564 ออกไป อีก 5 
ปี หรือจนกวา่จะมี
การออกร่าง 
กฎกระทรวง กําหนด
ประเภท หล้กเกณฑ์
และวิธกีารแจ้ง และ
มาตรฐานสถานที่พัก
ที่ไม่เป็นโรงแรม พ.ศ. 

- การขยายเวลา
ดําเนินการแก่
ผู้ประกอบการ
โรงแรมภายใต้กฎ
กระทรวงฯ 
กําหนดลักษณะ
อาคารฯ พ.ศ. 
2559 จะเอื้อให้
ผู้ประกอบการ
ดําเนินให้โรงแรม
ถูกกฎหมายได้ง่าย
ขึ้น 

- การยกเลิกระบบ
คณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ แล้ว
ใช้ระบบ Self 
Certification 
ของผู้ประกอบการ 
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ธุรกิจ สถานภาพธุรกิจ 
กฎหมาย 
ที่ส่งเสริม 

กฎหมายที่เป็น
อุปสรรค 

กฎหมาย
ต่างประเทศ 

ที่เป็นแบบอย่าง 

ความเห็นจาก 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
เหตุผลสนับสนุน

ข้อเสนอแนะ 

กรมพัฒนาธุรกจิ
การค้า หมวด 
55101 ปี 2560 มี
โรงแรมทั้งหมดทั่ว
ประเทศ 7,609 
แห่ง เป็นธุรกิจ
ขนาดเล็ก 6,005 
แห่ง หรือคิดเป็น
ร้อยละ 79 ของ
โรงแรมทั้งหมด 

ส่วนแบ่งตลาด 
- จากรายงาน

ภาพรวม
อุตสาหกรรม ของ
กรมพัฒนาธุรกจิ
การค้า  ธุรกิจ
โรงแรมมีมูลค่า
รายได้เท่ากับ 
470,283 ล้านบาท 
ในปี 2560 

- ผู้ประกอบการราย
เล็กมีส่วนแบ่ง
ตลาดมากที่สุด 

เฉพาะโรงแรม
ประเภท 1และ 2) 

- อาคารที่ดัดแปลง
หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารเพื่อ
ประกอบธุรกิจ
โรงแรมต้อง
ด าเนินการตาม
ข้อก าหนดของ
กฎกระทรวง 
ภายใน 5 ปี 
(2559-2564) 

 
ค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่ง
ชิ ที่ 6/2562 เรื่อง 
มาตรฐานส่งเสริม
และพัฒนามาตรฐาน
การประกอบธุรกิจ
โรงแรมบางประเภท 
- ให้ผู้ประกอบธุรกิจ

โรงแรมประเภท 1 
และ 2 กอ่นวันที่

กลางเมือง ราคาที่ดิน
แพง 
 
พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 
2547 และ
กฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง 
- นิยามความหมาย
ของโรงแรมที่ตีความ
ได้ว่า “ที่พักที่ให้เช่า
รายวัน รายสัปดาห์ 
และให้เช่าไม่เกิน 30 
วันถือวา่เป็นโรงแรม” 
ท าให้ที่พักระยะสั้น
ทุกชนิดต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายโรงแรม 
- การจัดประเภท
โรงแรมเป็น 4 
ประเภท ตามกิจการ
การให้บริการ และ
ขนาดห้อง ท าให้ที่พัก
ต่างๆ ที่เปิดบริการ
โดยทั่วไปไม่สามารถ

3) ไม่ต้องมีผู้ดูแล
ประจ า ณ ทีพ่ัก 
 
แต่ให้รัฐบาลท้องถิ่น
ก าหนดเง่ือนไข
เพิ่มเติมได้ เช่น 
เทศบาลกรุงโตเกียว
ห้ามให้บริการที่พัก
แบบ minpaku ใน
เขตที่พักอาศัย 
(residential 
district) เป็นต้น 
 
มีข้อก าหนดว่า 1)
ผู้ประกอบการต้อง
ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงที่ดิน (Land 
Ministry) 2) ต้องจด
ทะเบียนบ้านเช่า 
หรือที่พักเชิงพาณิชย ์
3) เปิดรับ
นักท่องเที่ยวได้แห่ง
ละไม่เกิน 180 วัน   

โรงแรมยังไม่
เหมาะสม เพราะเป็น
การแบ่งประเภทตาม
กิจกรรมการ
ให้บริการและขนาด
ห้องพัก ในขณะที่
สถานที่พักที่
ให้บริการในปัจจุบันมี
ความหลากหลาย 
และไม่เข้าข่าย
ประเภทโรงแรมที่
กฎหมายก าหนด ท า
ให้ที่พักโดยสว่นใหญ่
ของประเทศไม่
สามารถเข้าสู่ระบบได ้
- การประกอบธุรกิจ
โรงแรมมีหลาย
ขั้นตอน เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายหลาย
ฉบับ ตั้งแต่ขั้นตอน
การก่อสร้าง การขอ
ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจ การปฏิบัติตาม

เกี่ยวขอ้งหลายแห่ง
ทําให้ต้องใช้เวลา
ดําเนินการนานกว่า
จะเปิดธุรกิจโรงแรม
ได้ 
-การขอใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ
โรงแรมมีความล่าช้า 
เพราะอัตรากาํลัง
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 
และต้องรอการตรวจ
โรงแรมจากเจ้าหน้าที่ 
และคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ ซึ่งมี
ทั้งหมด 12 คน ทําให้
ยากต่อการนัดหมาย 
- การนําตึกเกา่หรือ
อาคารเก่ามา
ดัดแปลงเพื่อทํา
โรงแรมทําได้ยาก 
หรือแทบทําไม่ได้ 
เพราะข้อจาํกัดของ
อาคารที่ยากต่อการ

(สําหรับโฮมสเตย์ 
เกสเฮ้าส์ โฮสเทล) 
และ ออกร่าง
กฎกระทรวง วา่ด้วย
การนําที่พกัส่วน
บุคคลออกให้เช่า
ระยะสั้น พ.ศ. 
(สําหรับบ้านเช่าหรือ
ห้องชุด) มาบังคับใช้ 
- ให้ยกเลิกระบบ
คณะกรรมการ
กลั่นกรองการ
ดําเนินการตาม 
พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 
2547 เปลี่ยนมาเป็น
ระบบการรับรอง
ตนเองของ
ผู้ประกอบการ (Self 
Certification) ซ่ึง
เจ้าของห้องพัก
สามารถรับรอง
ห้องพักให้ถกูต้องตาม
กฎหมายได ้

จะทําให้การขอ
ใบอนุญาตโรงแรม
สะดวกและรวดเร็ว 
ทั้งนี้ การยกเลิก
ระบบคณะ
กรรมการฯ จะ
สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของ
มาตรา 77 วรรค 3 
แห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกั
ไทย พ.ศ. 2560 
ซ่ึงกําหนดว่า “รัฐ
พึงใช้ระบบ
อนุญาตและระบบ
คณะกรรมการใน
กฎหมายเฉพาะ
กรณีที่จําเป็น…” 
และกฎหมายลูกที่
ออกตามมาตรา 
77 คือ พ.ร.บ. 
หลักเกณฑ์การ
จัดท ารา่งกฎหมาย 
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ธุรกิจ สถานภาพธุรกิจ 
กฎหมาย 
ที่ส่งเสริม 

กฎหมายที่เป็น
อุปสรรค 

กฎหมาย
ต่างประเทศ 

ที่เป็นแบบอย่าง 

ความเห็นจาก 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
เหตุผลสนับสนุน

ข้อเสนอแนะ 

256,759 ล้านบาท 
(ร้อยละ 55.60)  
รายใหญ่ 167,819 
ล้านบาท (ร้อยละ 
35.68) ขนาด
กลาง 45,705 
ล้านบาท (ร้อยละ 
9.72) 

แนวโน้มการเติบโต 
- สัดส่วน GDP 

สาขาที่พกัแรมต่อ 
GDP ภาคบริการ
เอกชน มีแนวโน้ม
ขยายตัวเพิ่มขึ้น
จาก 4.70 ในปี 
2557 เพิ่มขึ้นเป็น 
6.81 ในปี 2560 

- สัดส่วน GDP 
สาขาที่พกัแรมต่อ 
GDP ของ SME 
ในภาคบริการ
เอกชนมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจาก 10.02 

ค าสั่งนี้มีผลบังคับ
ใช้ แต่ยังไมได้
ด าเนินการให้
ถูกต้องตาม
กฎหมาย ยื่นขอจด
ทะเบียนและ
ปรับปรุงมาตรฐาน
อาคาร ระบบ
ความปลอดภยั
ด้านอัคคีภัย และ
ได้รับการยกเว้น
เกี่ยวกบักฎหมาย
ว่าด้วยผังเมืองรวม 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
เกี่ยวกบับริเวณ
ห้ามก่อสร้าง รือ้
ถอน หรือการ
เปลี่ยนแปลงการ
ใช้อาคาร 

- แต่ไม่ได้รับการ
ยกเว้นเกีย่วกับ
กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร 

เข้าระบบได้ เช่น โฮส
เทล เกสต์เฮ้าส์ B&B 
เป็นต้น 
 
พ.ร.บ.ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
และประกาศ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ก าหนด
โครงการ กิจการ 
หรือการด าเนินการ 
ซึ่งต้องจัดท ารายงาน
การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมฯ 
 
- ก าหนดให้โรงแรม

ขนาด 80 ห้อง
ขึ้นไปต้องจัดท า
รายงานงาน
วิเคราะห์

 
 

ข้อก าหนดโรงแรมใน
แต่ละเร่ือง เช่น การ
บันทึกและแจ้งผู้เข้า
พัก และแจ้งผู้เข้าพกั
ต่างชาติ เป็นต้น 
- การปล่อยบา้น 
หรือห้องชุด 
(คอนโดมิเนียม) 
รายวันมีแนวทางไม่
ชัดเจน ปจัจุบันถอืวา่
ผิดกฎหมาย และ
ลักลอบด าเนินการ 

ดัดแปลง และต้องใช้
เงินลงทุนสูงในการ
ปรับปรงุอาคารให้
ถูกต้องตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุม
อาคาร 
- การบ้นทึกและ
รายงานจํานวนผู้เข้า
พักต่อฝ่ายปกครอง 
และรายงานการผู้เข้า
พักของชาวต่างชาติ 
มีความจําเป็นเพื่อ
ความปลอดภยัของ
เจ้าของผู้ให้พัก ผู้พัก 
และเพื่อความมั่นคง
ของประเทศ แต่การ
รายงานปัจจบุันยังมี
ความยุ่งยาก ซับซ้อน 
ไม่สะดวกต่อ
ผู้รายงาน 
 - การปล่อยบ้าน 
หรือห้องชุด 
(คอนโดมิเนียม) 

 
ให้แก้ไขนิยามโรงแรม
และประเภทที่พกัให้
มีความหลากหลาย
ครอบคุลมสถานที่พัก
ตามสภาพการณ์ของ
ธุรกิจในปัจุบัน โดย
การออก ร่าง 
กฎกระทรวง กําหนด
ประเภท หล้กเกณฑ์
และวิธกีารแจ้ง และ
มาตรฐานสถานที่พัก
ที่ไม่เป็นโรงแรม พ.ศ. 
(สําหรับโฮมสเตย์ 
เกสเฮ้าส์ โฮสเทล) 
และ ออกร่าง
กฎกระทรวง วา่ด้วย
การนําที่พกัส่วน
บุคคลออกให้เช่า
ระยะสั้น พ.ศ. 
(สําหรับบ้านเช่าหรือ
ห้องชุด) 

พ.ศ. 2562 มาตรา 
21(6) ซึ่งก าหนด
หลักเกณฑ์ในการ
ร่างกฎหมายในข้อ 
6 ไว้ว่าหนว่ยงาน
ของรัฐจะต้อง “ไม่
ใช้ระบบ
คณะกรรมการ 
เว้นแต่เพื่อกําหนด
นโยบาย หรือ
กํากับ หรือกําหนด
หลักเกณฑ์หรือ
เพื่อการอื่นที่
จําเป็น ทั้งนี้ ใน
กรณีที่นําระบบ
คณะกรรมการมา
ใช้ ให้ระบุให้
ชัดเจนด้วยวา่มติ
ของคณะกรรมการ
ผูกพันหน่วยงานที่
มีผู้แทนเป็น
กรรมการโดย
ตําแหน่งด้วย” 
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ธุรกิจ สถานภาพธุรกิจ 
กฎหมาย 
ที่ส่งเสริม 

กฎหมายที่เป็น
อุปสรรค 

กฎหมาย
ต่างประเทศ 

ที่เป็นแบบอย่าง 

ความเห็นจาก 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
เหตุผลสนับสนุน

ข้อเสนอแนะ 

ในปี 2557 เพิ่ม
เป็น 14.34 ในปี 
2560 

 

 
 

ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
(Environmen-
tal Impact 
Assessment: 
EIA) 

- ก าหนดให้โรงแรม
ขนาด 10-79 
ห้องต้องท า 
รายงาน
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น 

การท ารายงานฯ ต้อง
จ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญ
ที่ผ่านการรับรอง
จัดท า ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย
ในการจัดท าสูงและใช้
เวลานาน (การท า 
EIA ค่าใช้จ่าย
ประมาณ 9 แสนถึง 1 
ล้านบาท การท า IEE 
มีค่าใช้จ่าย 5-6 แสน

รายวันมีแนวทางไม่
ชัดเจน ปจัจุบันถอืวา่
ผิดกฎหมาย และ
ลักลอบด าเนินการ 
การปล่อยให้เช่า
ประเภทนี้ต้อง
พิจารณาให้รอบคอบ
ถี่ถ้วนเพราะเกีย่วข้อง
กับการละเมิดสิทธิ ์
ความปลอดภยั และ
การใช้ส่วนกลางของผู้
พักอาศัยร่วม 

เนื่องจากภารกิจใน
การพิจารณาออก
ใบอนุญาตโรงแรม
มิใช่งานในเชิง
นโยบาย จึงไม่ควร
ใช้ระบบ
คณะกรรมการ 

การแก้ไขนยิาม
ความหมายโรงแรม 
และการแบ่งประเภท
โรงแรมให้ครอบคลุม
ตามสภาพธุรกิจใน
ปัจจุบัน และมีการ
กํากับดแูลสถานที่พกั
แต่ละประเภทให้
เหมาะสม จะทําให้
ผู้ประกอบการที่พัก
เข้าระบบได้มากขึ้น 
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ธุรกิจ สถานภาพธุรกิจ 
กฎหมาย 
ที่ส่งเสริม 

กฎหมายที่เป็น
อุปสรรค 

กฎหมาย
ต่างประเทศ 

ที่เป็นแบบอย่าง 

ความเห็นจาก 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
เหตุผลสนับสนุน

ข้อเสนอแนะ 

บาท ใช้เวลา
ด าเนินการประมาณ 
3-8 เดือน) 

2. ธุรกิจรับส่ง
เอกสารหรือ
พัสดุภัณฑ ์

ปี 2560 ธุรกิจรับส่ง
เอกสาร/พัสดุภัณฑ์มี
มูลค่า 1.2 หมื่นล้าน
บาท โดยมีผู้
ให้บริการในตลาด
มากกว่า 300 ราย ผู้
เล่นที่มีส่วนแบ่งตลาด
เป็นอันดับหนึ่ง คือ 
ไปรษณีย์ไทย ส่วนผู้
เล่นรายใหญ่อื่นๆ 
ส่วนมากเป็นกลุ่มทุน
จากต่างชาต ิเช่น 
Kerry J&T express 
Flash express เป็น
ต้น 

ปัจจุบันยังไม่มี
กฎหมายที่ส่งเสริม
การประกอบธุรกจิ
รับส่งเอกสาร/พัสดุ
ภัณฑ์โดยตรง 
 

 พ.ร.บ. การขนส่ง
ทางบก พ.ศ. 
2522 – นิยาม
และลักษณะของ
รถรับจ้างขนส่งยัง
ไม่ครอบคลุมกลุ่ม
รถกระบะ 

 พ.ร.บ. รถยนต์ 
พ.ศ. 2522 - รถที่
จดทะเบียนเป็น
รถยนต์ขนส่งส่วน
บุคคล ไม่สามารถ
น ามาใช้รับจ้าง
ขนส่งได้ 

 พ.ร.บ. จราจร
ทางบก พ.ศ. 
2522 และ 
พ.ร.บ. ทางหลวง 
พ.ศ. 2535 - 
หลักเกณฑ์การ

 Road Traffic 
Regulation Act 
1984 ของสหราช
อาณาจักร การ
ก าหนดอัตรา
ความเร็วรถยนต์
จะจ าแนกตาม
ประเภทรถยนต์
และลักษณะถนน
เป็นหลัก และให้
อ านาจหน่วยงาน
ท้องถิ่นในการ
ก าหนดความเร็ว
ให้เหมาะสมกับ
พื้นที่ 

 The Swedish 
Road Traffic 
Ordinance 
(1998:1276) 
ของสวีเดน การ

 การแข่งขันด้าน
ราคา การตั้งราคา
ของ
ผู้ประกอบการ
รายใหญ่หรือกลุ่ม
ทุนต่างชาติที่อาจ
ต่ ากวา่ต้นทุน 
หรืออาจเขา้ข่าย
การทุ่มตลาด 

 การใช้รถผิด
ประเภท จาก
ความไม่ชัดเจน
ของกฎหมายท า
ให้เกิดความ
สับสน โดยเฉพาะ
การจดทะเบียน
รถกระบะที่ใช้
ส าหรับรับจ้าง ซ่ึง
ปัจจุบันการจด
ทะเบียนตาม 

ปัญหาด้านกฎหมาย 
1. การจดทะเบียนรถ

หรือการใช้รถผิด
ประเภท 

2. การก าหนดเพดาน
ความเร็ว 

3. การเปลี่ยนแปลง
ผังเมือง 

4. การบังคับใช้
กฎหมายเร่ืองการ
แสดงบัตร
ประชาชนของผู้
ฝากส่งสินค้า 

 
ปัญหาที่มิใช่กฎหมาย 
1. การแข่งขันด้าน

ราคา 
2. การเข้าถึงลูกค้า

ของผู้ประกอบการ
ไทย 

1. ข้อเสนอด้าน
กฎหมาย 
1.1 การขยาย

ขอบเขตลักษณะ
รถที่ใช้เพื่อขนส่ง
สัตว์และสิ่งของ
ตาม พ.ร.บ. การ
ขนส่งทางบก 
พ.ศ. 2522 และ
การปรับนิยาม
รถยนต์ขนส่ง
ส่วนบุคคลตาม 
พ.ร.บ. รถยนต์ 
พ.ศ. 2522 

1.2 การปรับ
หลักเกณฑ์การ
ก าหนดความเร็ว
ให้สอดคล้องกับ
สภาพพื้นที ่

เหตุผลสนับสนุน
ข้อเสนอแนะด้าน
กฎหมาย 
1.1 เพื่อให้กฎหมาย

สอดคล้องกับ
สภาพการ
ประกอบธุรกิจ
ในปัจจุบัน เมื่อ
กฎหมายมีความ
ชัดเจนจะท าให้
การบังคับใช้
กฎหมายท าได้
เข้มงวดขึ้น และ
เป็นการใช้ดุลย
พินิจของ
เจ้าหน้าที ่

1.2 เพื่อให้เพดาน
ความเร็ว
สอดคล้องกับ
สภาพความเป็น
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ธุรกิจ สถานภาพธุรกิจ 
กฎหมาย 
ที่ส่งเสริม 

กฎหมายที่เป็น
อุปสรรค 

กฎหมาย
ต่างประเทศ 

ที่เป็นแบบอย่าง 

ความเห็นจาก 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
เหตุผลสนับสนุน

ข้อเสนอแนะ 

ก าหนดอัตรา
ความเร็วขาด
ความยืดหยุ่นและ
ไม่สอดคล้องกับ
สภาพพื้นทีแ่ละ
ท้องถนน 

ก าหนดความเร็ว
จะขึ้นกับ
มาตรฐานและ
ความปลอดภยั
ของถนน เช่น 
ถนนที่มีราวหรือ
แผงคอนกรีตกั้น
ระหว่างช่อง
จราจรจะอนญุาต
ให้ใช้ความเร็วได้
สูง เป็นต้น 

 Provisional 
Regulations for 
Express 
Delivery in 
China ของ
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
เป็นกฎหมาย
ส่งเสริมธุรกิจ
ขนส่งด่วนใน 4 
เร่ือง ได้แก่ (1) 
การส่งเสริมการ

พ.ร.บ. การขนส่ง
ทางบกฯ ยังไม่ได้
ครอบคลุมรถ
ประเภทนี้ รถ
กระบะส่วนใหญ่
จะจดเป็นรถ
ขนส่งส่วนบุคคล 
ซ่ึงตาม พ.ร.บ. 
รถยนต์ ห้ามใช้
เพื่อการรับจา้ง
ขนส่ง 

 การก าหนด
เพดานความเร็วที่
ไม่ยืดหยุ่น ในทาง
ปฏิบัติจึงมีการใช้
ความเร็วเกินกว่า
ก าหนดจ านวน
มาก ซ่ึงมีโทษ
ปรับคร้ังละ 
1,000 บาท 

 การเปลี่ยนแปลง
ผังเมืองท าให้
ผู้ประกอบการที่มี

3. การขาดแคลน
บุคลากรด้าน 
โลจิสติกส ์

4. การให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษ ี
ผ่าน BOI 

1.3 การวางผังเมือง
เพื่อรองรับการ
จัดท าศูนย์
รวบรวมและ
กระจายสินค้า 

1.4 การส่งเสริมให้
เกิดการใช้
เทคโนโลยีใหม่
ในการขนส่ง 
อาทิ โดรนขนส่ง
สินค้า ด้วยการ
ปรับปรุง
กฎหมาย
เกี่ยวกบัโดรน 

 
2. ข้อเสนอมาตรการ

ส่งเสริม 
2.1 การพัฒนา

มาตรฐานการ
ขนส่งและระบบ
ร่วมขนสินค้า 

2.2 เสนอแนะวิธกีาร
แก้ปัญหากรณี

จริง และช่วย
เพิ่มความ
รวดเร็วในการ
ให้บริการของ
ธุรกิจขนส่ง 

1.3 เพื่อลดปัญหา
การจราจรหรอื
ความแออัดทาง
ถนน และชว่ย
ลดต้นทุนให้แก่
ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ใน
การลงทุนท า
ศูนย์กระจาย
สินค้าของตนเอง 

1.4 การเปิดโอกาส
ให้
ผู้ประกอบการ
ขนส่งสามารถ
ทดลองใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ 
เช่น โดรนขนส่ง



325 

ธุรกิจ สถานภาพธุรกิจ 
กฎหมาย 
ที่ส่งเสริม 

กฎหมายที่เป็น
อุปสรรค 

กฎหมาย
ต่างประเทศ 

ที่เป็นแบบอย่าง 

ความเห็นจาก 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
เหตุผลสนับสนุน

ข้อเสนอแนะ 

พัฒนาของธุรกจิ
ขนส่งด่วน เช่น 
การใช้เทคโนโลยี 
การใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน (2) การ
สร้างความ
ปลอดภัยในการ
ขนส่ง (3) การ
ปกป้องสิทธิและ
ผลประโยชน์ของ
ผู้ใช้บริการ (4) 
การก ากับดูแล
การด าเนินธุรกจิ
ขนส่งด่วน  

 Code of 
Federal 
Regulations, 
Title 14 
Aeronautics 
and Space ของ
สหรัฐอเมริกา / 
The Air 
Navigation 

คลังสินค้าจะต้อง
ย้ายสถาน
ประกอบการ  

 การขาดแคลน
บุคลากรด้าน 
โลจิสติกส์ เช่น 
คนขับรถขนส่ง 

 การให้สิทธิ
ประโยชน์ทาง
ภาษีผ่าน BOI 
เป็นแต้มต่อแก่
กลุ่มทุนต่างชาติ 
เนื่องจากเง่ือนไข/
คุณสมบัติของผู้
ขอรับการส่งเสริม
ไม่เอื้อต่อ
ผู้ประกอบการ
ไทย เช่น การ
ก าหนดจ านวน
เงินทุน การใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ 
เป็นต้น 

เกิดการแข่งขัน
ด้านราคาที่อาจ
เข้าข่ายการทุ่ม
ตลาด 

2.3 การส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีใน
การประกอบ
ธุรกิจ เช่น 
เครื่องคัดแยก
พัสดุ แอปพลิเค
ชันในการ
ให้บริการ 

2.4 การส่งเสริม
ธุรกิจขนส่งผ่าน
กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 

สินค้า ซ่ึงเป็น
แนวโน้มของ
ธุรกิจขนส่งใน
อนาคต 

 
เหตุผลสนับสนุน
ข้อเสนอแนะ
มาตรการส่งเสริม 
2.1 เพื่อสร้างความ

น่าเช่ือถือให้แก่
ผู้ประกอบการ
ไทย พร้อมทั้ง
เปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก
สามารถเข้าร่วม
ระบบขนส่งของ
ผู้ประกอบการ
รายใหญ่ได้ และ
เมื่อมีระบบการ
ร่วมขนสินค้า จะ
ช่วยลดปัญหา
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ธุรกิจ สถานภาพธุรกิจ 
กฎหมาย 
ที่ส่งเสริม 

กฎหมายที่เป็น
อุปสรรค 

กฎหมาย
ต่างประเทศ 

ที่เป็นแบบอย่าง 

ความเห็นจาก 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
เหตุผลสนับสนุน

ข้อเสนอแนะ 

Order 2016 
(ANO 2016) 
ของสหราช
อาณาจักร / 
Aviation Act 
2015 ของ
ประเทศญี่ปุ่น 
ส่งเสริมให้เกิด
การทดลองใช้ 
โดรนขนส่งสินค้า 

 
 

เร่ืองการขาด
แคลนคนขับรถ
ขนส่งได้อีกทาง
หนึ่ง  

2.2 เพื่อให้
ผู้ประกอบการ
ทราบ
กระบวนการ
ร้องเรียนกรณี
เกิดการทุ่มตลาด 

2.3 เพื่อให้
ผู้ประกอบการ
บริหารจัดการ
ธุรกิจขนส่งอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
และสามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้า
ได้มากยิ่งขึ้น 

2.4 เพื่อกระจาย
โอกาสและงาน
ให้กับกลุ่ม
ผู้ประกอบการ
ไทยทั้งขนาด
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ธุรกิจ สถานภาพธุรกิจ 
กฎหมาย 
ที่ส่งเสริม 

กฎหมายที่เป็น
อุปสรรค 

กฎหมาย
ต่างประเทศ 

ที่เป็นแบบอย่าง 

ความเห็นจาก 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
เหตุผลสนับสนุน

ข้อเสนอแนะ 

กลางและขนาด
ย่อม 

3. ธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

1. อัตราการเติบโต
เฉลี่ยต่อปี 
(CAGR) ของ
ธุรกิจอยู่ที ่
ร้อยละ 12.08  
ปี 2561 มูลค่า
ตลาด  
e-commerce 
ของไทยสูงถึง 3.1 
ล้านล้านบาท คิด
เป็นอัตราการ
เติบโตจากป ีพ.ศ. 
2560 เป็นร้อยละ 
14.04 

2. ปี พ.ศ. 2561 มี
จ านวน
ผู้ประกอบการ 
จดทะเบียน 823 
ราย  

 ผู้ประกอบการราย
เล็ก 820 ราย  

ไม่มี การจดทะเบียนกับ
หน่วยงานหลายแห่ง 
ทั้งการจดทะเบียน
พาณิชย์ และจด
ทะเบียนขายตรง กับ 
สคบ.  

1. พระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาด
แบบตรง (ฉบบัที่ 3) 
พ.ศ. 2560  
ผู้ประกอบการที่
ประกอบธุรกิจ  
E-commerce และมี
รายได้เกินกวา่ 1.8 
ล้านบาทต่อป ีอยู่
ภายใต้การก ากับดูแล
ของ พ.ร.บ. ขายตรง
และตลาดแบบตรงฯ 
นั่นหมายความวา่  
ผู้ประกอบธุรกิจ  
E-commerce ต้อง 

การจดทะเบียนกับ
หน่วยงานเพยีงแห่ง
เดียว เช่นประเทศจีน 
และเกาหลีใต้มี
กฎหมาย  
e-commerce 
เฉพาะ ก าหนดใหจ้ด
ทะเบียนกับ
หน่วยงานแห่งเดียว 
ภายใต้กฎหมาย e-
commerce 
การขออนุญาตเพื่อ
ให้บริการการช าระ
เงิน ในสหราช
อาณาจักร และ
ประเทศจีน 
ก าหนดให้ผู้ให้บริการ
เป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ ผู้ประกอบการ
ขนาดใหญ่ และ
ผู้ประกอบการขนาด

ขั้นตอนการจด
ทะเบียนยุ่งยาก 
เตรียมเอกสารเยอะ 
และต้องไปขอกับ
หน่วยงานหลายแห่ง 
ถ้าบางรายตอ้งการ
พัฒนาระบบช าระเงิน
เป็นของตนเองไม่
สามารถขออนญุาตได้ 
เนื่องจากคุณสมบัติไม่
เป็นไปตามที่ 
ประกาศ ธปท. 
ก าหนด เพราะไม่ได้
เป็นบริษัทที่มีทุนจด
ทะเบียนขั้นต่ ามากถึง 
10 ล้านบาท 

1. เอกสารที่ต้องใช้
ยื่นประกอบการจด
ทะเบียนเยอะและ
ขั้นตอนขอการ
อนุญาตยุ่งยาก เช่น  
การจดทะเบียน
พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
เอกสารส าหรบั
บุคคลธรรมดา 

 ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน และ
ส าเนาทะเบียน
บ้านของ
ผู้ประกอบการ 

 แบบฟอร์มจด
ทะเบียนพาณิชย์  

 เอกสาร
ประกอบการจด

1. การปรับปรุงระยะ
เร่งด่วน 

เสนอแนะให้ ธปท. 
ปรับแก้เง่ือนไข
คุณสมบัติการขอ
อนุญาตประกอบ
กิจการการช าระเงิน 
2 ประเด็น ดังนี้  

 ประเด็นแรก 
เสนอให้ ธปท. 
แบ่งประเภท
ใบอนุญาตการ
ให้บริการการ
ช าระเงินออกเป็น 
2 ประเภท 
ประเภทแรก เป็น
ใบอนุญาตการ
ให้บริการการ
ช าระเงินส าหรับ
ผู้ประกอบการ
ขนาดเล็ก และ

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้ SME 
สามารถเข้าสู่ตลาดทั้ง
ธุรกิจ e-commerce 
และธุรกิจ fintech 
ได้ 



328 

ธุรกิจ สถานภาพธุรกิจ 
กฎหมาย 
ที่ส่งเสริม 

กฎหมายที่เป็น
อุปสรรค 

กฎหมาย
ต่างประเทศ 

ที่เป็นแบบอย่าง 

ความเห็นจาก 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
เหตุผลสนับสนุน

ข้อเสนอแนะ 

 ผู้ประกอบการ
ขนาดกลาง 1 ราย 

 ผู้ประกอบการราย
ใหญ่  2 ราย 

จดทะเบียนขายตรง
กับส านักงาน
คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคหรือ 
สคบ. ให้ถูกต้องก่อน
การประกอบกิจการ 
มิฉะนั้นจะมีความผิด
จ าคุกไม่เกิน 1 ป ี
หรือปรับไม่เกิน 1 
แสนบาท หรอืทั้งจ า
ทั้งปรับ และปรับอกี
วันละ 1 หมื่นบาท
จนกวา่จะได้รับ
อนุญาตให้ถูกตอ้ง 
รวมทั้งต้องมีการวาง
หลักประกันการ
ประกอบธุรกิจขาย
ตรงและตลาดแบบ
ตรงตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงการวาง
หลักประกันการ
ประกอบธุรกิจขาย

เล็ก และในประเทศ
สิงคโปร์ ผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ให้บริการการ
ช าระเงินสามารถขอ
ใบอนุญาตได้โดยไม่มี
การก าหนดคุณสมบัติ
เกี่ยวกบัทุนจด
ทะเบียนขั้นต่ า 

ทะเบียนพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
หรือเอกสารแนบ 
ทพ. 

 Print หน้าแรก
ของร้านค้า
ออนไลน์ สินค้า/
บริการที่
ประกอบการ 
และวิธกีารสั่งซ้ือ
สินค้า/บริการ 
วิธีการช าระเงิน 
วิธีการส่งสินค้า  

 วาดแผนที่ตั้ง
สถาน
ประกอบการ 

 กรณีมอบอ านาจ 
ให้แนบ หนังสือ
มอบอ านาจ 
พร้อมติดอากร
แสตมป์ 10 บาท 
และส าเนาบัตร

ประเภทที่สอง 
เป็นใบอนุญาต
การให้บริการการ
ช าระเงินส าหรับ
ผู้ประกอบการ
ขนาดใหญ่  

 ประเด็นที่สอง 
เสนอให้ ธปท. 
พิจารณาปรับลด
เง่ือนไขเกี่ยวกับ
ทุนจดทะเบียน
ช าระแล้วส าหรับ
ผู้ประกอบการ
ขนาดเล็ก เพื่อ
อ านวยความ
สะดวกให้กบั
ผู้ประกอบการ E-
commerce ที่
เปน็
ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดย
อาจก าหนดเพียง 



329 

ธุรกิจ สถานภาพธุรกิจ 
กฎหมาย 
ที่ส่งเสริม 

กฎหมายที่เป็น
อุปสรรค 

กฎหมาย
ต่างประเทศ 

ที่เป็นแบบอย่าง 

ความเห็นจาก 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
เหตุผลสนับสนุน

ข้อเสนอแนะ 

ตรงและตลาดแบบ
ตรง พ.ศ. 2561 ต่อ
หน้านายทะเบียน
ภายใน 30 วัน 

1. พระราชบญัญตัิ
ระบบการช าระ
เงิน พ.ศ. 2560 

ประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ที่ สนช. 
5/2561 เร่ือง
หลักเกณฑ์ วธิีการ 
และเง่ือนไขการขอ
อนุญาต และการขอ
ขึ้นทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจบรกิาร
การช าระเงินภายใต้
การก ากับ ข้อ 4.2.1 
(1) ผู้ประสงค์จะ
ประกอบธุรกิจบรกิาร
การช าระเงินภายใต้
การก ากับ ตอ้งมี
คุณสมบัติดังนี้  

ประชาชนของ
ผู้รับมอบอ านาจ 

2. การจดทะเบยีน
ขายตรง กบั สคบ.  

 แบบค าขอจด
ทะเบียนธุรกจิ
ตลาดแบบตรง 

 รายการเอกสาร
รายละเอียด
เกี่ยวกบันิติบุคคล 

 รายละเอียด
เกี่ยวกบัสินค้า
หรือบริการ 

 รายงานเอกสาร
หลักฐานการ
ประกอบการ
พิจารณารับจด
ทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรง
ของนายทะเบยีน 

 เป็นบริษัทจัดตั้ง
ขึ้นในประเทศ
ไทย 

 มีสถานที่
ประกอบธุรกิจ
แบบถาวร หรือมี
ส านักงานจด
ทะเบียนใน
ประเทศไทย 

 จะต้องมี
กรรมการบริหาร
อย่างน้อง 1 คน
ที่เป็นคนไทย 

ขณะที่คุณสมบัติ
ส าหรับผู้ประกอบการ
ขนาดใหญ่อาจใช้
กฎเกณฑ์เดิมตาม
ประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ที่ สนช. 
5/2561 เร่ือง
หลักเกณฑ์ วธิีการ 
และเง่ือนไขการขอ
อนุญาต และการขอ
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ธุรกิจ สถานภาพธุรกิจ 
กฎหมาย 
ที่ส่งเสริม 

กฎหมายที่เป็น
อุปสรรค 

กฎหมาย
ต่างประเทศ 

ที่เป็นแบบอย่าง 

ความเห็นจาก 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
เหตุผลสนับสนุน

ข้อเสนอแนะ 

(1.2) มีทุนจด
ทะเบียนซ่ึงช าระแล้ว 
ในแต่ละประเภท
ธุรกิจดังนี้ 

(1.2.1) การให้บริการ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ ไม่
ต่ ากวา่ 100 ล้านบาท 

(1.2.2) การให้บริการ
ช าระเงินด้วยวธิีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้แก่ 

(ก) การให้บริการแก่
ผู้รับบัตร (Acquiring) 
ไม่ต่ ากว่า 50 ล้าน
บาท 

(ข) การให้บรกิาร
สนับสนุนแก่ผู้รับบัตร 
(Payment 
Facilitating) ไม่ต่ า
กว่า 10 ล้านบาท 

 การวาง
หลักประกันการ
ประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรง 

3. ตามประกาศของ 
ธปท. พบว่า ผู้
ประสงค์จะประกอบ
ธุรกิจบริการการ
ช าระเงินภายใต้การ
ก ากับ ต้องมี
คุณสมบัติดังนี้  
(1.2) มีทุนจด
ทะเบียนซ่ึงช าระแล้ว 
ในแต่ละประเภท
ธุรกิจดังนี้ 

(1.2.1) การให้บริการ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ ไม่
ต่ ากวา่ 100 ล้าน
บาท 

(1.2.2) การให้บริการ
ช าระเงินด้วยวธิีการ

ขึ้นทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจบรกิาร
การช าระเงินภายใต้
การก ากับ 

ทั้งนี้ การเสนอ
ปรับแก้ประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ที่ สนช. 5/2561 
เร่ืองหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไข
การขออนุญาต และ
การขอขึ้นทะเบียน
การประกอบธุรกจิ
บริการการช าระเงิน
ภายใต้การก ากับนี้ 
จะเป็นการเอื้อให้
ผูป้ระกอบการขนาด
เล็กสามารถเข้าสู่
ตลาดการให้บริการ
ระบบการช าระเงินได้ 
และยังเป็นสร้าง
สภาพแวดล้อมให้ทั้ง
ธุรกิจ e-commerce 
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ธุรกิจ สถานภาพธุรกิจ 
กฎหมาย 
ที่ส่งเสริม 

กฎหมายที่เป็น
อุปสรรค 

กฎหมาย
ต่างประเทศ 

ที่เป็นแบบอย่าง 

ความเห็นจาก 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
เหตุผลสนับสนุน

ข้อเสนอแนะ 

(ค) การให้บริหารรับ
ช าระเงินแทน ไม่ต่ า
กว่า 10 ล้านบาท 

(1.2.3) การให้บริการ
โอนเงินด้วยวธิีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่
ต่ ากวา่ 10 ล้านบาท 

ผู้ประสงค์จะประกอบ
ธุรกิจบริการการช าระ
เงินภายใต้การก ากับ
มากกว่า 1 ประเภท
ธุรกิจการให้บริการ 
ต้องมีทุนจดทะเบียน
ซ่ึงช าระแล้วไม่ต่ ากวา่
จ านวนทุนจด
ทะเบียนซ่ึงช าระแล้ว
ของประเภทธุรกจิ
การให้บริการที่
ก าหนดไว้สูงสุด 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้แก่ 

(ก) การให้บริการแก่
ผู้รับบัตร (Acquiring) 
ไม่ต่ ากว่า 50 ล้าน
บาท 

(ข) การให้บรกิาร
สนับสนุนแก่ผู้รับ
บัตร (Payment 
Facilitating) ไม่ต่ า
กว่า 10 ล้านบาท 

(ค) การให้บริหารรับ
ช าระเงินแทน ไม่ต่ า
กว่า 10 ล้านบาท 

(1.2.3) การให้บริการ
โอนเงินด้วยวธิีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่
ต่ ากวา่ 10 ล้านบาท 

ผู้ประสงค์จะ
ประกอบธุรกิจ
บริการการช าระเงิน

และธุรกิจ fintech 
ให้สามารถพัฒนา
บริการด้านการเงินใน
ช่องทางใหม่ ๆ ได้ 

2. จัดท ามาตรการ
ส่งเสริม 

1) One-stop 
service อ านวย
ความสะดวกใน
การจดทะเบียน/
จดแจ้งเพื่อขอ
อนุญาต
ประกอบธุรกิจ 
E-Commerce 
ทั้งการจด
ทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
และการจด
ทะเบียนขาย
ตรงกับ สคบ.  

2) พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้
ผู้ประกอบการ 
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ธุรกิจ สถานภาพธุรกิจ 
กฎหมาย 
ที่ส่งเสริม 

กฎหมายที่เป็น
อุปสรรค 

กฎหมาย
ต่างประเทศ 

ที่เป็นแบบอย่าง 

ความเห็นจาก 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
เหตุผลสนับสนุน

ข้อเสนอแนะ 

ภายใต้การก ากับ
มากกว่า 1 ประเภท
ธุรกิจการให้บริการ 
ต้องมีทุนจดทะเบียน
ซ่ึงช าระแล้วไม่ต่ า
กว่าจ านวนทุนจด
ทะเบียนซ่ึงช าระแล้ว
ของประเภทธุรกจิ
การให้บริการที่
ก าหนดไว้สูงสุด 

ทั้งนี้ เง่ือนไขดังกล่าว
ไม่สามารถท าให้
ผู้ประกอบการราย
เล็กสามารถขอ
อนุญาตประกอบ
ธุรกิจบริการการช าระ
เงินได้ถูกกฎหมาย 
เนื่องจากมีทุนจด
ทะเบียนขั้นต่ าไม่ถึง
ตามหลักเกณฑ ์

E-Commerce 
ได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน เช่น 
พัฒนาโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตให้
ครอบคลุม และ
ให้บริการใน
ราคาที่ไม่สูง 

3) จัดอบรม
หลักสูตรเพื่อ
ส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ 
E-Commerce 
อย่างต่อเนื่อง 
เช่น สอนการ
ประชาสัมพันธ์
ร้านค้า การ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์
สินค้า เพื่อสร้าง
จุดเด่นให้กับ
สินค้าและ
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ธุรกิจ สถานภาพธุรกิจ 
กฎหมาย 
ที่ส่งเสริม 

กฎหมายที่เป็น
อุปสรรค 

กฎหมาย
ต่างประเทศ 

ที่เป็นแบบอย่าง 

ความเห็นจาก 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
เหตุผลสนับสนุน

ข้อเสนอแนะ 

บริการ การ
จัดท าบัญชี และ
การจัดเตรียม
เอกสารเพื่อ
ประกอบการยื่น
ภาษีสรรพากร 

ที่มา: ประมวลโดยคณะผู้วิจยั (กันยายน 2562) 
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ภาคผนวก ฌ แผนผังขั้นตอนการประกอบธรุกิจโรงแรม รสีอร์ท และห้องชุด
ธุรกิจรับส่งเอกสารหรอืพัสดุภัณฑ์ และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

คณะผู้วิจัยได้จัดท าแผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจโรงแรม  
รีสอร์ท และห้องชุด ธุรกิจขนส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในแผนภาพ
จะแสดงให้เห็นว่าในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มด าเนินการ ผู้ ประกอบการจะต้องท าอะไรบ้าง และ
ข้อก าหนดต่างๆ เหล่านั้นเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับใดบ้าง เพ่ือที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจและ
เห็นภาพรวมตั้งแต่เริ่มขออนุญาตประกอบธุรกิจจนกระทั่งด าเนินการ และทราบถึงข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รายละเอียดแผนภาพของแต่ละธุรกิจมีดังนี้ 
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รูปที่ ฌ.1 แผนผังขั้นตอนการจัดตั้งและประกอบธุรกิจโรงแรม 

 
ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจยั (กันยายน 2562) 
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ที่ม
า: 

รว
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วม
โด
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ณะ

ผู้ว
ิจยั

 (ส
ิงห

าค
ม 

25
62

) 

รูปที่ ฌ.2 แผนผังขั้นตอนการประกอบธุรกิจขนส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ 
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ที่ม
า: 
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โด
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ณะ
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รูปที่ ฌ.3 แผนผังขั้นตอนการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
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ภาคผนวก ญ ร่างกรอบการจัดตั้งสภาการขนส่งสินค้าแห่งประเทศไทย 
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ที่มา: สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกสแ์ห่งประเทศไทย 
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ภาคผนวก ฎ รายชื่อผู้ให้ข้อมูลภายใต้โครงการ 

ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท 
และห้องชุด 

ธุรกิจขนส่งเอกสารหรือ
พัสดุภัณฑ ์

ธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์

หน่วยงานอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

1. Absolute Management 
Solutions Co., Ltd. 

2. Agoda Services Co., 
Ltd. 

3. Asia Group Advisors 
(Thailand) 

4. Busaba Group Co., Ltd. 
5. Host Maker Thailand                                                  
6. IUDIA Hotel 
7. Pim’s B&B 
8. Rapala Rock Wood 

Resort 
9. Seed Real Estate Co., 

Ltd. 
10. Urban Bamboo Hostel 
11. เดอะลากูน่าโฮม 5 
12. เทศบาลนครเชียงใหม่ 
13. เทศบาลนคร

พระนครศรีอยุธยา 
14. โรงแรม เดอะเปียโน รี

สอร์ท 
15. โรงแรม คาโรโลตัสบูติก โฮ

เทล 
16. โรงแรม คาวาลิ คาซ่า รี

สอร์ท & เดอะ ลิม่า เพลส 
17. โรงแรมแอลลิเกนท์  

ล้านนา 
18. โฮมสเตย์เกาะเกิด 
19. โฮมสเตย์นครนายก 
20. โฮมสเตย์บ้านแม่ก าปอง 
21. โฮมสเตย์บ้านบุไทร 
22. กรมโยธาธกิารและผังเมือง 
23. กรมการท่องเท่ียว 
24. กลุ่มธุรกิจอสังหาฯ และ 

รีสอร์ท 
25. การท่องเท่ียวแห่งประเทศ

ไทย 

1. eatRanger 
2. Federal Express 

(Thailand) Co., LTD. 
3. เจเอ็ม ทรานสปอร์ต 
4. เดลิเวอรี่ปากช่อง 
5. กรมการขนส่งทางบก 
6. ที่ท าการไปรษณีย์จังหวัด

ภูเก็ต 
7. บจก. นันทสาร ขนส่ง  
8. บริษัท  แฟลช โลจิสตกิส์ 

จ ากัด 
9. บริษัท PM ชลบุร ีขนส่ง

ด่วน 
10. บริษัท เอ็นทีซี รับส่งพัสดุ

ด่วน จ ากัด 
11. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
12. บริษัท วีเซิร์ฟ เดลิเวอร์รี่ 

จ ากัด 
13. สมาคมขนส่งสินค้าและโล

จิสติกส์ไทย 
14. สหพันธ์การขนส่งทางบก

แห่งประเทศไทย 
15. ส านักกฎหมาย กรมการ

ขนส่งทางบก 
16. ส านักงานขนส่งจังหวัด

เชียงใหม่ 
17. ส านักงานขนส่งจังหวัด

นครราชสีมา 
18. หจก. ออลอินเตอร์ เอ็กซ์

เพรส 
19. หิรัญทรานสปอร์ต 

1. 9471Network Co, Ltd 
2. 9Great 
3. Boydwee 
4. Jim Design  
5. Kasetpetshop 
6. Kendall 
7. Love Love Jewelry (FB 

Page) 
8. TARAD Group 
9. The Health Food 

Products 
10. Zero Studio 

Production 
11. แม่เอียงการบูรหอม  ( 

SME Otop.)   
12. กล่มวิสาหกิจชุมชนแทน

คุณแผ่นดิน 
13. กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   

กรมพัฒนาธุรกจิการค้า 
14. ธนาคารแห่งประเทศไทย 
15. นิวอีรา 
16. บจก.ซันชายน์ซันฟลาว

เวอร ์ 
17. บริษัท Phuket 

Innovative 
Development 

18. บริษัท เค.เอ็น.ที.การบัญชี
และธุรกิจ จ ากัด 

19. บริษัท เอคเซลเล้นซ่ี ออโต้ 
บิซิเนส จ ากัด 

20. บริษัท เอสเค ออโต้อี
เล็คทริค จ ากัด 

21. บริษัท แม่ปิง ไบโอ เทรด
ดิ้ง จ ากัด 

22. บริษัท โอภาสโลหะภัณฑ์ 
23. บริษัท ทอปไทย 
24. บริษัท ธารนุชิต จ ากัด 
25. บริษัท นับล้านแก้ว จ ากัด 

1. Sme bank 
2. เทศบาลนครนครราชสีมา 
3. กรมสรรพากร 
4. คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
5. คณะรัฐศาสตร์และรัฐ

ประศาสนศาสตร์ ม.
เชียงใหม่ 

6. ตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

7. บมจ.หลักทรัพยบ์ัวหลวง 
8. พรรคอนาคตใหม่ 
9. มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตศรีราชา 
10. มหาวิทยาลัยราชภฏั

พระนครศรีอยุธยา 
11. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
12. มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมา

ธิราช 
13. ศูนย์ให้บริการ SME ครบ

วงจร จ.ชลบุร ี
14. ศูนย์ให้บริการ SME ครบ

วงจร จ.อยธุยา 
15. ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและ

ธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย ์
(EIC) 

16. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

17. สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ชลบุร ี

18. สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ภูเก็ต 

19. สมาคมส่งเสริมพัฒนา
ผู้ประกอบการไทย จ.
เชียงใหม่ 

20. สมาพันธ์ SME ไทย  
21. ส านักงานพัฒนาฝีมือ

แรงงานพะเยา 
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ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท 
และห้องชุด 

ธุรกิจขนส่งเอกสารหรือ
พัสดุภัณฑ ์

ธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์

หน่วยงานอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

26. การท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย สนง.พัทยา 

27. จินตา อันดามัน 
28. ชมรมที่พักบูติกภูเก็ต 
29. ททท. ส านักงานภูเก็ต 
30. นิชา เรสซิเดนซ์ 
31. บจก ลิฟวิ่ง ฮาร์โมนี ่
32. บจก.แอล ดับบลิว เอส 

เรียลเอสเตท 
33. บริษัท Silver Sea Travel 
34. บริษัท เค.พี.เรียลเอสเตท 

เมเนจเมนท์ จ ากัด 
35. บริษัท เจริญสินทรัพย์

อมตะ จ ากัด 
36. บริษัท โฮมเมดสเตย์ จ ากัด 
37. บริษัท ซันบีม โฮเต็ล จ ากัด 
38. บริษัท สตูล ปากบารา สปี

ทโบ้ทคลับ 
39. บริษัท สรรพสินค้าเวลเนส 

จ ากัด 
40. ภูดินพรรณไม้ ล าพูน 
41. ย่าเต๋งโฮมสเตย์ 
42. ล าพูนเพลส 
43. ลูกชุปโฮมสเตย ์
44. สมาคมโรงแรมไทย 
45. สมาคมไทยธุรกิจการ

ท่องเที่ยว 
46. สมาคมการค้าธุรกจิที่พักบู

ติกไทย 
47. สมาคมการค้าธุรกจิที่พักบู

ติกไทย (TBAA) 
48. สมาคมการค้า

อสังหาริมทรัพย์และ
พันธมิตร 

49. สมาคมธุรกิจการ
ท่องเที่ยวจ.ภูเก็ต 

50. สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียว
จังหวัดนครราชสีมา 

51. ส่วนควบคุมอาคาร ส านัก
โยธา กรุงเทพมหานคร 

26. บริษัท ฟรอนเต้จำก ัด 
27. บริษัท สหมิตร 
28. บริษัทีติวเตอร์พลัสจ ากัด 
29. ร้านวรเทพ 
30. ส านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค 
31. ส านักงานพาณิชย์จังหวัด

ชลบุร ี
32. ส านักงานพาณิชย์จังหวัด

นครราชสีมา 
33. หจก. Nice Plan 
34. หจก.ธนวรรณ อินเตอร์คูล 

22. ส านักงานสรรพากรพื้นที่
นครราชสีมา 

23. ส านักงานสรรพากรพื้นที่
ภูเก็ต 

24. หอการค้าจังหวัด
นครราชสีมา 



347 

ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท 
และห้องชุด 

ธุรกิจขนส่งเอกสารหรือ
พัสดุภัณฑ ์

ธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์

หน่วยงานอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

52. ส่วนรักษาความสงบ
เรียบร้อย 3 กรมการ
ปกครอง วังไชยา 

53. สวนลุงท็อป 
54. ส านักงานควบคุมอาคาร  

ส านักการโยธา 
55. ส านักงานท่องเท่ียวและ

กีฬา  จ.นครราชสีมา 
56. ส านักงานท่องเท่ียวและ

กีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
57. ส านักส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว เมืองพัทยา 
58. อธิธาราโฮมสเตย ์
59. อยุธยา โบ๊ท แอนด์  

ทราเวล 
60. ฮ่อมเฮาโฮมสเตย์ 
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