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ใบสมคัร (Appication Form) 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพจิารณา  

Document required for consideration 

1. สําเนาใบอนญุาตเปิดโรงแรม A copy of Hotel Registration 

2. สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (ภายในกําหนด 6 เดือน ก่อนวนัสมคัร) A copy of reference from 

the Ministry of Commerce (updated within 6 months) 

3. สําเนาใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร A Copy of a construction license 

4. สําเนาบตัรประชาชนผู้ มีอํานาจลงนาม A copy of ID card with authorized signature 

5. ผู้สมคัรต้องไมป่ระกอบกิจการท่ีขดัตอ่ศีลธรรม An application must not work immorality 

หมายเหตุ เอกสารทกุฉบบัต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง และประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) 

Remarks : Each document must be signed by an authorized person and sealed (if possible) 

 

Star rating Member of Thai Hotel Association Non-Member 

1 - 3 6,420 8,560 

4 - 5 12,840 14,980 

หมายเหตุ ราคานีร้วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% แล้ว   Remark : this price is included vat 7 % 

อายกุารรับรองมาตรฐาน 3 ปี The certification of the hotel standard will be valid for 3 years  

 

วิธีการชาํระเงนิ    

กรุณาเขียนเช็คสัง่จา่ย “มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย”   หรือโอนเงินเข้าบญัชี ออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาราชดําเนิน เลขท่ีบัญชี 002-2-99167-3 (กรุณาส่งหลกัฐานการชําระเงินหรือโอนเงิน 

ทางโทรสารหมายเลข 0-2216-9499) ตดิต่อสอบถามรายระเอียดเพิ่มเตมิได้ท่ี มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย  

เลขท่ี 294/1 อาคารเอเชีย ชัน้ 2  ถนนพญาไท  แขวงถนนเพชรบุรี  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400  

โทร 02-216-9496 โทรสาร 02-216-9499  www.thaihotels.org  e-mail-standard@thaihotels.org  

Payment by cheque directly  

Payment by cheque directly “ Thailand Hotel Standard Foundation” or transfer money to a saving 

account number 002-2-99167-3  in Rachadamnoen Branch of TMB Bank Public Company Limited. 

Please fax payment slip/evidence by no.02-216-9499. Contact for more information at Thailand Hotel 

Standard Foundation  294/1 Asia Building Floor 2,Phayathai Road, Rajthevee,Bangkok 10400 

e-mail : standard@thaihotels.org www.thaihotels.org 

 

294/1 Asia Building Floor 2,Phayathai 

Road, Rajthevee,Bangkok 10400 

E-mail: standard@thaihotels.org  

 www.thaihotels.org 

มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย 

THAILAND HOTEL STANDARD FOUNDATION 

http://www.thaihotels.org/
mailto:e-mail-standard@thaihotels.org
mailto:standard@thaihotels.org
mailto:standard@thaihotels.org
http://www.thaihotels.org/
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     ใบสมคัรมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทย 

Application Form for Thailand Hotels Standard 

*************************************** 

 

ผูส้มคัรประสงคจ์ะใหมู้ลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย ไดท้าํการตรวจสอบเพื่อใหก้ารรับรองมาตรฐานโรงแรมไทย

ประเภท  

In recognition of the Thailand Hotels Standard, the applicant will allow the Thailand Hotel Standard Foundation 

to conduct hotel inspection as stated in the following categories: 

 

 1 ดาว   1 STAR       

 2 ดาว   2 STAR  

 3 ดาว   3 STAR  

 4 ดาว   4 STAR  

 5 ดาว   5 STAR  

      (                                                       ) Signature                                     

                  

ส่วนที ่1 : ข้อผูกพนัในการขอรับรองมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทย 

(Obligations in applying for Thailand Hotels Standard) 
 

ผูส้มคัรไดเ้ขา้ใจหลกัเกณฑก์ารขอรับรองมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทย  ซ่ึงมูลนิธิพฒันามาตรฐานและบุคลากร

ในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว  ไดแ้จง้ใหท้ราบโดยละเอียดก่อนการสมคัรแลว้และตกลง (รับรอง) ท่ีจะ

ปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  

The applicant understands the rules in applying for the Thailand Hotels Standard as instituted by the Foundation 

for Standard and Human Resource Development in Hospitality Industry and agrees to the following: 
 

1. ใหก้ารยอมรับหลกัเกณฑก์ระบวนการพิจารณาและผลการตรวจสอบมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทยทุก

ประการโดยไม่ คดัคา้น  

Recognize the rules and accept the results of inspection of Thailand Hotels Standard as final. 

2. ชาํระค่าธรรมเนียมการตรวจและรับรองมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทยใหเ้รียบร้อยภายในเวลาท่ีกาํ 

หนดและจะไม่เรียกร้องค่าธรรมเนียมดงักล่าวคืนไม่วา่กรณีใดๆ  

มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย 

THAILAND HOTEL STANDARD FOUNDATION 

294/1 Asia Building Floor 2,Phayathai 

Road, Rajthevee,Bangkok 10400 

E-mail: standard@thaihotels.org  

 www.thaihotels.org 

 

mailto:standard@thaihotels.org
http://www.thaihotels.org/
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Pay duty fees for inspection within the specified time and note that a request for reimbursement of this fee is 

invalid. 

3. ติดเคร่ืองหมายรับรอง(ป้ายแสดงสญัลกัษณ์มาตรฐานและเกียรติบตัร)ไวใ้นสถานท่ีท่ีมูลนิธิพฒันามาตรฐาน

และบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียวกาํหนด  

To place the Plaque (a symbol of standard recognition) at the place specified by the Foundation for Standard 

and Human Resource Development in Hospitality Industry. 

4. ยนิยอมใหต้วัแทนของมูลนิธิพฒันามาตรฐานและบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียวเขา้

ตรวจสอบและ/หรือสอบทานมาตรฐานไดต้ามระเบียบของคณะกรรมการรับรองมาตรฐานโรงแรมซ่ึง 

กระทาํการใน นามของมูลนิธิพฒันามาตรฐานและบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว   

Allowing representatives from the Foundation for Standard and Human Resource Development in 

Hospitality Industry to inspect the premises or ask for information in accordance with the rules set up by the 

Foundation for Standard and Human Resource Development in Hospitality Industry. 

5. ยนิดีส่งมอบเคร่ืองหมายรับรองคืนแก่มูลนิธิพฒันามาตรฐานและบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการและ 

การท่อง เท่ียวเม่ือการรับรองมาตรฐานโรงแรมส้ินสุดไปไม่วา่กรณีใดๆ  

Willing to return the plaque to the Foundation for Standard and Human Resource Development in 

Hospitality Industry upon the expiry date of the recognition. 

6. ไม่จาํหน่ายจ่ายโอนเปล่ียนแปลงหรือกระทาํการอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัซ่ึงสิทธิในเคร่ืองหมายรับรองน้ีให้แก่

บุคคลอ่ืน  

No transfer of plaque or sale to other parties under any circumstances. 

7. ใชห้รืออา้งสิทธิในเคร่ืองหมายรับรองน้ีเฉพาะโรงแรมหรือบางส่วนของโรงแรมท่ีไดรั้บการรับรอง 

มาตรฐาน โรงแรมเท่านั้น  

This plaque can only be used or referred to as part of the hotel as recognized by the Foundation for Standard 

and Human Resource Development in Hospitality Industry. 

 

 

ประทบัตราของนิติบุคคล                                                ลงช่ือผูส้มคัร....................................................... 

     Company Stamp                       Applicant’s Signature…………………………. 

 

 

        วนัท่ี…………….เดือน………พ.ศ.................. 

                                                                                      Date……………Month………..Year………... 

 

 

 

 

 



 4 

ส่วนที ่2 :  ข้อมูลด้านคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับรองมาตรฐาน (APPLICANT’S QUALIFICATION) 

 

ช่ือโรงแรม ____________________________________________________ ________________(ไทย) 

Name of Hotel__________________________________________________ _____________(English) 

 

สมาชิกสมาคมโรงแรมไทย   � ใช่  (yes)   � ไม่ใช่ (no) 

THA Membership  

 

2.1  บตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี (ถา้เป็นบุคคลธรรมดา)                                                                            I.D 

Card No. (If Natural Person)__________________________________________________  

       2.2 ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี ____________________  เลขทะเบียนผูเ้สียภาษี_____________________ 

           Corporate Registration____________________  Tax I.D. No._____________________________ 

 

        2.3 ประเภท                                � โรงแรมในเมือง      � รีสอร์ท       � อ่ืนๆ 

Type of Hotel                            City Hotel                   Resort             Others 

 

         2.4 ใบอนุญาตประกอบการโรงแรมเลขท่ี______________________วนัท่ีหมดอาย_ุ______________ 

  Hotel License No.___________________________________Expiry Date_________________ 

 

   2.5 ท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการและท่ีติดต่อทางไปรษณีย ์(Location and Mailing Address) 

 เลขท่ี______________________ถนน______________________แขวง/ตาํบล_______________ 

No._______________________Road_____________________Sub. District________________ 

  เขต/อาํเภอ_________________จงัหวดั________________รหสัไปรษณีย_์______________         

  District____________________Province_________________Post Code___________________ 

โทรศพัท_์________________________________โทรสาร______________________________ 

Telephone______________________________Fax____________________________________ 

Website_______________________________Email___________________________________ 

2.6ช่ือผูติ้ดต่อประสานงาน_____________________________ตาํแหน่ง________________ Name of 

Coordinator________________________________Position_____________________ 

โทรศพัท_์________________________________โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี______________________ 

Telephone_________________________________MobileTelephon______________________ 
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ส่วนที ่3  :  ข้อมูลพืน้ฐานของโรงแรม (GENERAL INFORMATION OF BUSINESS) 

 

3.1 ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. __________________เปิดดาํเนินการทางธุรกิจเม่ือปี พ.ศ.___________________ 

Established since ______________________In Operation since _____________________________ 

 

3.2 นบัแต่เปิดดาํเนินกิจการเคยเปล่ียนช่ือทางธุรกิจการคา้หรือไม่ 

  Have you ever changed the name of Hotel or Business? 

�     ไม่เคยเปล่ียนช่ือโรงแรมหรือช่ือทางธุรกิจการคา้ 

No 

�    เคยเปล่ียนช่ือโรงแรมหรือช่ือทางธุรกิจการคา้ 

      Yes 

         กรณีเคยเปล่ียนช่ือทางธุรกิจการคา้ 

      If  Yes 

3.2.1 คร้ังท่ี 1____________________________________ (ไทย) 

          1st Name Changed__________________________ (English) 

 

3.2.2 คร้ังท่ี 2 _________________________________ (ไทย) 

2nd Name Changed ________________________(English) 

 

3.3 ระยะห่างของพื้นท่ีตั้งโรงแรมจาก (Distance from hotel’s location) 

สนามบิน______________________________Km. สถานีรถไฟ___________________________Km. 

Airport________________________________Km. Railway Station _______________________Km. 

หา้งสรรพสินคา้_________________________Km. สถานีตาํรวจ__________________________Km. 

Department Store _______________________Km. Police Station_________________________Km. 

ชายหาด_______________________________Km. สถานีรถโดยสารประจาํทาง______________Km. 

Beach_________________________________Km. Bus Station___________________________Km. 

ใจกลางเมือง ___________________________Km. ท่ีทาํการไปรษณีย_์_____________________Km. 

Center of the town ______________________Km. Post Office___________________________Km. 

ท่าเรือ ________________________________Km. โรงพยาบาล__________________________Km. 

Pier / Ferry__________________ __________Km. Hospital_____________________________Km. 

 

             อ่ืนๆ (ระบุ)_______________________________________________________________Km. 

             Others___________________________________________________________________Km. 

 3.4 จาํนวนห้องพกัของส่วนท่ีขอใหก้ารรับรองมาตรฐานรวม _________หอ้ง  

        No. of Rooms applied for hotels standard _____________________rooms 

        จาํนวนแบบของห้องพกัท่ีขอใหก้ารรับรองมาตรฐาน_____________แบบ 
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Types of room applied for hotels standard _____________________types         

         จาํนวนภตัตาคาร และบาร์ / ไนตค์ลบั รวม__________หอ้ง__________ตารางเมตร 

          No. of Restaurants, Bars and NightclubsTotal ______Room_________Sq.metre 

 

3.5 จาํนวนและเน้ือท่ีจอดรถ________แห่ง________ไร่________งาน________ตารางวา   

       จาํนวนรถ__________คนั 

      No.of  Parking Lots_________ Place________ Rai_______Ngan________Sq.wah     

     No.of cars_________ 

 

3.6 จาํนวนและเน้ือท่ีเพาะปลูกพืชพรรณและสวนหยอ่ม______แห่ง______ไร______งาน______ตารางวา 

      No. and area of  Garden /Nursery________________Place______Rai______Ngan______Sq.wah 

 

3.6 มาตรการดา้นความปลอดภยัตามกฎหมายไทย (Safety and Security Measures) 

� มี 

   Yes   

� ไม่มี 

         No 

โรงแรมของท่านมีการปลูกสร้างส่ิงก่อสร้างและมีการดดัแปลงและต่อเติมอาคาร 

โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือไม่  

Is there any part of the building altered or extended without approval from the authority. 

 

� มี 

   Yes   

� ไม่มี 

         No 

โรงแรมของท่านมีการใชแ้รงงานท่ีผดิกฎหมาย เช่น รับคนต่างชาติเขา้ทาํงานโดยไม่ไดรั้บ

อนุญาต, การใชแ้รงงานเด็ก หรือไม่ 

Do you have illegal workers or children under 15 years old working in your hotel? 

 

� มี 

   Yes   

� ไม่มี 

         No 

โรงแรมของท่านมีการก่อสร้าง ติดตั้งส่ิงท่ีวา่ดว้ยความปลอดภยัตามกฎหมายเช่น บนัได

หนีไฟ, อุปกรณ์ดบัเพลิง หรือไม่ 

Do you have fire safety installed in your hotel, namely, fire extinguisher, fire escape? 

 

          

 

ส่วนที ่4  :  เอกสารและหลกัฐานทีเ่กีย่วข้อง (DOCUMENTS AND RELATED EVIDENCE) 

 

� สาํเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม 1 ฉบบั 

1 Copy of Hotel License  

 

� สาํเนาใบอนุญาตก่อสร้าง 1 ฉบบั 

1 Copy of Construction License  

 

� สาํเนาหนงัสือรับรองบริษทั 1 ฉบบั 
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1 Copy of Company’s Certificate Registration  

 

� สาํเนาบตัรประชาชนของกรรมการผูมี้อาํนาจ 

1 Copy of I.D Card of Authorized Director  

 

� ภาพถ่ายสถานประกอบการพร้อมคาํอธิบาย จาํนวน 1 ชุด 

1 set of photos of Location, Premises with Explanation  

 

         Brochure 1 set 

 Hotel Map 

 

หมายเหตุ : เอกสารและหลกัฐานทีเ่กีย่วข้อง และส่งประกอบการสมัครทุกฉบับจะต้องมีการลงช่ือกาํกบัและประทบั 

ตรานิติบุคคลผู้สมัครทุกฉบับ 

Remark:  All documents must be initialed and affixed with a Company seal. 

 

ในกรณีผูส้มคัรไม่ผา่นการพิจารณาในระดบัมาตรฐานท่ีสมคัร ผูส้มคัรประสงคจ์ะใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี  

In the event that the applicant fails to achieve the required standard level, the applicant agrees to proceed as 

follows: 

 

             �     1.  ยกเลิกการสมคัรคร้ังน้ี Cancel this application or ; 

 

�     2.  ขอปรับปรุงโรงแรมเพื่อใหเ้ขา้หลกัเกณฑม์าตรฐานโรงแรมตามรายการท่ีคณะกรรมการฯ               

แจง้ใหแ้กไ้ขภายใน 180 วนั    

 

 

To make appropriate changes to the hotel in order to comply with the required standard level 

within 180 days. 

ในกรณีท่ีไม่สามารถดาํเนินการปรับปรุงใหแ้ลว้เสร็จตามกาํหนดเวลาใหถื้อวา่ผูส้มคัรยกเลิกการสมคัร 

In the event that the hotel is unable to conform within the specified time, this application shall be considered null 

and void. 
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 ขา้พเจา้ในฐานะผูมี้อาํนาจการกระทาํการแทนโรงแรมผูส้มคัรขอรับรองวา่ขอ้มูลท่ีกรอกในใบสมคัร ฉบบั

น้ีเป็นความจริงทุกประการ 

I am authorized to act on behalf of the hotel and hereby confirm that the above information is correct 

ขา้พเจา้________________________________ตาํแหน่ง________________________________________                                               

(Name)_______________________________ (Position)________________________________________ 

  

 ประทบัตราของบริษทั                                    ลงช่ือ________________________________  

   Company Stamp                                                Signature_____________________________ 

      

                         วนัท่ี_____เดือน____________พ.ศ.________   

                         Date_____Month___________Year________ 

 

 

 

 

 

 

 

องค์กรผู้ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการ 

สาํนกังานของคณะกรรมการรับรองมาตรฐานโรงแรม : ตั้งอยูท่ี่สาํนกังานของสมาคมโรงแรมไทย 294/1 อาคาร

เอเชีย ชั้น 2 ถนนพญาไท  แขวงถนนเพชรบุรี  เขตราชเทว ี กรุงเทพ ฯ 10400  

โทร. 0-2216-9496 โทรสาร. 0-2216-9499  www.thaihotels.org  e-mail : standard@thaihotels.org 

 

http://www.thaihotels.org/

