มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย.
THAILAND HOTEL STANDARD FOUNDATION

294/1 Asia Building Floor 2,Phayathai
Road, Rajthevee,Bangkok 10400
E-mail: standard@thaihotels.org
www.thaihotels.org

ใบสมัคร (Appication Form)
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา
Document required for consideration
1. สําเนาใบอนุญาตเปิ ดโรงแรม A copy of Hotel Registration
2. สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (ภายในกําหนด 6 เดือน ก่อนวันสมัคร) A copy of reference from
the Ministry of Commerce (updated within 6 months)
3. สําเนาใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร A Copy of a construction license
4. สําเนาบัตรประชาชนผู้มีอํานาจลงนาม A copy of ID card with authorized signature
5. ผู้สมัครต้ องไม่ประกอบกิจการที่ขดั ต่อศีลธรรม An application must not work immorality
หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง และประทับตราบริษัท (ถ้ ามี)
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 ราคานี ้รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% แล้ ว Remark : this price is included vat 7 %
อายุการรับรองมาตรฐาน 3 ปี The certification of the hotel standard will be valid for 3 years
วิธีการชําระเงิน
กรุณาเขียนเช็คสัง่ จ่าย “มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย” หรื อโอนเงินเข้ าบัญชี ออมทรั พย์ ธนาคารทหารไทย
จํากัด (มหาชน) สาขาราชดําเนิน เลขที่บัญชี 002-2-99167-3 (กรุ ณาส่งหลักฐานการชําระเงินหรื อโอนเงิน
ทางโทรสารหมายเลข 0-2216-9499) ติดต่ อสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย
เลขที่ 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
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มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย
THAILAND HOTEL STANDARD FOUNDATION

294/1 Asia Building Floor 2,Phayathai
Road, Rajthevee,Bangkok 10400
E-mail: standard@thaihotels.org
www.thaihotels.org

ใบสมัครมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทย
Application Form for Thailand Hotels Standard
***************************************

ผูส้ มัครประสงค์จะให้มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย ได้ทาํ การตรวจสอบเพื่อให้การรับรองมาตรฐานโรงแรมไทย
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
 2 ดาว
 3 ดาว
 4 ดาว
 5 ดาว

1 STAR
2 STAR
3 STAR
4 STAR
5 STAR






(

) Signature

ส่ วนที่ 1 : ข้ อผูกพันในการขอรับรองมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทย
(Obligations in applying for Thailand Hotels Standard)
ผูส้ มัครได้เข้าใจหลักเกณฑ์การขอรับรองมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทย ซึ่ งมูลนิธิพฒั นามาตรฐานและบุคลากร
ในอุตสาหกรรมบริ การและการท่องเที่ยว ได้แจ้งให้ทราบโดยละเอียดก่อนการสมัครแล้วและตกลง (รับรอง) ที่จะ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
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. ให้การยอมรับหลักเกณฑ์กระบวนการพิจารณาและผลการตรวจสอบมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทยทุก
ประการโดยไม่ คัดค้าน
Recognize the rules and accept the results of inspection of Thailand Hotels Standard as final.
2. ชําระค่าธรรมเนียมการตรวจและรับรองมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทยให้เรี ยบร้อยภายในเวลาที่กาํ
หนดและจะไม่เรี ยกร้องค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนไม่วา่ กรณี ใดๆ
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3.

4.

5.

6.

7.

Pay duty fees for inspection within the specified time and note that a request for reimbursement of this fee is
invalid.
ติดเครื่ องหมายรับรอง(ป้ ายแสดงสัญลักษณ์มาตรฐานและเกียรติบตั ร)ไว้ในสถานที่ที่มูลนิธิพฒั นามาตรฐาน
และบุคลากรในอุตสาหกรรมบริ การและการท่องเที่ยวกําหนด
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.
ยินยอมให้ตวั แทนของมูลนิธิพฒั นามาตรฐานและบุคลากรในอุตสาหกรรมบริ การและการท่องเที่ยวเข้า
ตรวจสอบและ/หรื อสอบทานมาตรฐานได้ตามระเบียบของคณะกรรมการรับรองมาตรฐานโรงแรมซึ่ ง
กระทําการใน นามของมูลนิ ธิพฒั นามาตรฐานและบุคลากรในอุตสาหกรรมบริ การและการท่องเที่ยว
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.
ยินดีส่งมอบเครื่ องหมายรับรองคืนแก่มูลนิธิพฒั นามาตรฐานและบุคลากรในอุตสาหกรรมบริ การและ
การท่อง เที่ยวเมื่อการรับรองมาตรฐานโรงแรมสิ้ นสุ ดไปไม่วา่ กรณี ใดๆ
Willing to return the plaque to the Foundation for Standard and Human Resource Development in
Hospitality Industry upon the expiry date of the recognition.
ไม่จาํ หน่ายจ่ายโอนเปลี่ยนแปลงหรื อกระทําการอื่นใดในลักษณะเดียวกันซึ่ งสิ ทธิ ในเครื่ องหมายรับรองนี้ให้แก่
บุคคลอื่น
No transfer of plaque or sale to other parties under any circumstances.
ใช้หรื ออ้างสิ ทธิ ในเครื่ องหมายรับรองนี้เฉพาะโรงแรมหรื อบางส่ วนของโรงแรมที่ได้รับการรับรอง
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.

ประทับตราของนิ ติบุคคล
Company Stamp

ลงชื่อผูส้ มัคร.......................................................
Applicant’s Signature………………………….

วันที่…………….เดือน………พ.ศ..................
Date……………Month………..Year………...
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ส่ วนที่ 2 : ข้ อมูลด้ านคุณสมบัติผู้สมัครเข้ ารับรองมาตรฐาน (APPLICANT’S QUALIFICATION)
ชื่อโรงแรม ____________________________________________________ ________________(ไทย)
Name of Hotel__________________________________________________ _____________(English)
สมาชิกสมาคมโรงแรมไทย
THA Membership

� ใช่ (yes)

� ไม่ใช่ (no)

2.1 บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ (ถ้าเป็ นบุคคลธรรมดา)
I.D
Card No. (If Natural Person)__________________________________________________
2.2 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ____________________ เลขทะเบียนผูเ้ สี ยภาษี_____________________
Corporate Registration____________________ Tax I.D. No._____________________________
2.3 ประเภท
Type of Hotel

� โรงแรมในเมือง
City Hotel

� รี สอร์ท
Resort

� อื่นๆ
Others

2.4 ใบอนุญาตประกอบการโรงแรมเลขที่______________________วันที่หมดอายุ_______________
Hotel License No.___________________________________Expiry Date_________________
2.5ที่ต้ งั สถานที่ประกอบการและที่ติดต่อทางไปรษณี ย ์ (Location and Mailing Address)
เลขที่______________________ถนน______________________แขวง/ตําบล_______________
No._______________________Road_____________________Sub. District________________
เขต/อําเภอ_________________จังหวัด________________รหัสไปรษณี ย_์ ______________
District____________________Province_________________Post Code___________________
โทรศัพท์_________________________________โทรสาร______________________________
Telephone______________________________Fax____________________________________
Website_______________________________Email___________________________________
2.6ชื่อผูต้ ิดต่อประสานงาน_____________________________ตําแหน่ง________________ Name of
Coordinator________________________________Position_____________________
โทรศัพท์_________________________________โทรศัพท์เคลื่อนที่______________________
Telephone_________________________________MobileTelephon______________________
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ส่ วนที่ 3 : ข้ อมูลพืน้ ฐานของโรงแรม (GENERAL INFORMATION OF BUSINESS)
3.1 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. __________________เปิ ดดําเนินการทางธุรกิจเมื่อปี พ.ศ.___________________
Established since ______________________In Operation since _____________________________
3.2 นับแต่เปิ ดดําเนินกิจการเคยเปลี่ยนชื่อทางธุ รกิจการค้าหรื อไม่
Have you ever changed the name of Hotel or Business?
� ไม่เคยเปลี่ยนชื่อโรงแรมหรื อชื่ อทางธุ รกิจการค้า
No
� เคยเปลี่ยนชื่อโรงแรมหรื อชื่อทางธุ รกิจการค้า
Yes
กรณี เคยเปลี่ยนชื่ อทางธุ รกิจการค้า
If Yes
3.2.1 ครั้งที่ 1____________________________________ (ไทย)
1st Name Changed__________________________ (English)
3.2.2 ครั้งที่ 2 _________________________________ (ไทย)
2nd Name Changed ________________________(English)
3.3 ระยะห่างของพื้นที่ต้งั โรงแรมจาก (Distance from hotel’s location)
สนามบิน______________________________Km. สถานีรถไฟ___________________________Km.
Airport________________________________Km. Railway Station _______________________Km.
ห้างสรรพสิ นค้า_________________________Km. สถานีตาํ รวจ__________________________Km.
Department Store _______________________Km. Police Station_________________________Km.
ชายหาด_______________________________Km. สถานีรถโดยสารประจําทาง______________Km.
Beach_________________________________Km. Bus Station___________________________Km.
ใจกลางเมือง ___________________________Km. ที่ทาํ การไปรษณี ย_์ _____________________Km.
Center of the town ______________________Km. Post Office___________________________Km.
ท่าเรื อ ________________________________Km. โรงพยาบาล__________________________Km.
Pier / Ferry__________________ __________Km. Hospital_____________________________Km.
อื่นๆ (ระบุ)_______________________________________________________________Km.
Others___________________________________________________________________Km.
3.4 จํานวนห้องพักของส่ วนที่ขอให้การรับรองมาตรฐานรวม _________ห้อง
No. of Rooms applied for hotels standard _____________________rooms
จํานวนแบบของห้องพักที่ขอให้การรับรองมาตรฐาน_____________แบบ
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Types of room applied for hotels standard _____________________types
จํานวนภัตตาคาร และบาร์ / ไนต์คลับ รวม__________ห้อง__________ตารางเมตร
No. of Restaurants, Bars and NightclubsTotal ______Room_________Sq.metre
3.5 จํานวนและเนื้อที่จอดรถ________แห่ง________ไร่ ________งาน________ตารางวา
จํานวนรถ__________คัน
No.of Parking Lots_________ Place________ Rai_______Ngan________Sq.wah
No.of cars_________
3.6 จํานวนและเนื้อที่เพาะปลูกพืชพรรณและสวนหย่อม______แห่ง______ไร______งาน______ตารางวา
No. and area of Garden /Nursery________________Place______Rai______Ngan______Sq.wah
3.6 มาตรการด้านความปลอดภัยตามกฎหมายไทย (Safety and Security Measures)
� มี
� ไม่มี โรงแรมของท่านมีการปลูกสร้างสิ่ งก่อสร้างและมีการดัดแปลงและต่อเติมอาคาร
Yes
No โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรื อไม่
Is there any part of the building altered or extended without approval from the authority.
� มี
Yes

� ไม่มี โรงแรมของท่านมีการใช้แรงงานที่ผดิ กฎหมาย เช่น รับคนต่างชาติเข้าทํางานโดยไม่ได้รับ
No อนุญาต, การใช้แรงงานเด็ก หรื อไม่
Do you have illegal workers or children under 15 years old working in your hotel?

� มี
Yes

� ไม่มี โรงแรมของท่านมีการก่อสร้าง ติดตั้งสิ่ งที่วา่ ด้วยความปลอดภัยตามกฎหมายเช่น บันได
No หนีไฟ, อุปกรณ์ดบั เพลิง หรื อไม่
Do you have fire safety installed in your hotel, namely, fire extinguisher, fire escape?

ส่ วนที่ 4 : เอกสารและหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้ อง (DOCUMENTS AND RELATED EVIDENCE)
�

สําเนาใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงแรม 1 ฉบับ
1 Copy of Hotel License

�

สําเนาใบอนุ ญาตก่อสร้าง 1 ฉบับ
1 Copy of Construction License

�

สําเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั 1 ฉบับ
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1 Copy of Company’s Certificate Registration
�

สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
1 Copy of I.D Card of Authorized Director

�

ภาพถ่ายสถานประกอบการพร้อมคําอธิ บาย จํานวน 1 ชุด
1 set of photos of Location, Premises with Explanation




Brochure 1 set
Hotel Map

หมายเหตุ : เอกสารและหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้ อง และส่ งประกอบการสมัครทุกฉบับจะต้ องมีการลงชื่อกํากับและประทับ
ตรานิติบุคคลผู้สมัครทุกฉบับ
Remark: All documents must be initialed and affixed with a Company seal.
ในกรณี ผสู ้ มัครไม่ผา่ นการพิจารณาในระดับมาตรฐานที่สมัคร ผูส้ มัครประสงค์จะให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้
In the event that the applicant fails to achieve the required standard level, the applicant agrees to proceed as
follows:
� 1. ยกเลิกการสมัครครั้งนี้ Cancel this application or ;
� 2. ขอปรับปรุ งโรงแรมเพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์มาตรฐานโรงแรมตามรายการที่คณะกรรมการฯ
แจ้งให้แก้ไขภายใน 180 วัน

To make appropriate changes to the hotel in order to comply with the required standard level
within 180 days.
ในกรณี ที่ไม่สามารถดําเนินการปรับปรุ งให้แล้วเสร็ จตามกําหนดเวลาให้ถือว่าผูส้ มัครยกเลิกการสมัคร
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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ข้าพเจ้าในฐานะผูม้ ีอาํ นาจการกระทําการแทนโรงแรมผูส้ มัครขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร ฉบับ
นี้เป็ นความจริ งทุกประการ
I am authorized to act on behalf of the hotel and hereby confirm that the above information is correct
ข้าพเจ้า________________________________ตําแหน่ง________________________________________
(Name)_______________________________ (Position)________________________________________
ประทับตราของบริ ษทั
Company Stamp

ลงชื่อ________________________________
Signature_____________________________
วันที่_____เดือน____________พ.ศ.________
Date_____Month___________Year________

องค์ กรผู้ให้ การสนับสนุนอย่างเป็ นทางการ
สํานักงานของคณะกรรมการรับรองมาตรฐานโรงแรม : ตั้งอยูท่ ี่สาํ นักงานของสมาคมโรงแรมไทย 294/1 อาคาร
เอเชีย ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุ งเทพ ฯ 10400
โทร. 0-2216-9496 โทรสาร. 0-2216-9499 www.thaihotels.org e-mail : standard@thaihotels.org

