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กฎกระทรวง 

การอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  และมาตรา  ๔๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามร้อยวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 
ข้อ ๓ ใบอนุญาตมีสามประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประเภทมัคคุเทศก์ทั่วไป  สําหรับมัคคุเทศก์ซึ่งมีความรู้เก่ียวกับงานนําเที่ยวครอบคลุม 

ในทุกสาขา  และนํานักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ  ได้ทั่วราชอาณาจักร 
(๒) ประเภทมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค  สําหรับมัคคุเทศก์ซึ่งมีความรู้เก่ียวกับงานนําเที่ยว

เฉพาะภายในภูมิภาคที่กําหนดในใบอนุญาต  และนํานักท่องเที่ยวไปยังสถานท่ีต่าง ๆ  ได้เฉพาะภายใน
ภูมิภาคตามที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น 

(๓) ประเภทมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  สําหรับมัคคุเทศก์ซึ่งมีความรู้เก่ียวกับงานนําเที่ยวเฉพาะ
ภายในเขตพื้นที่ท้องถิ่นหรือชุมชนท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา  ๑๒  (๔)  และนํา
นักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง  ๆ ได้เฉพาะภายในเขตพื้นที่ท้องถิ่นหรือชุมชนตามที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น 

ข้อ ๔ ภูมิภาคการนําเที่ยวของมัคคุเทศก์ตามข้อ  ๓  (๒)  ให้แบ่งออกเป็นสี่ภูมิภาค  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาคกลาง  ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  กาญจนบุรี  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  

ชลบุรี  ชัยนาท  ตราด  นครนายก  นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  ประจวบคีรีขันธ์  ปราจีนบุรี  
พระนครศรีอยุธยา  เพชรบุรี  ระยอง  ราชบุรี  ลพบุรี  สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  
สระแก้ว  สระบุรี  สิงห์บุรี  สุพรรณบุรี  และอ่างทอง  รวม  ๒๖  จังหวัด 
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(๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด  กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  ชัยภูมิ  
นครพนม  นครราชสีมา  บึงกาฬ  บุรีรัมย์  มหาสารคาม  มุกดาหาร  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  เลย  ศรีสะเกษ  
สกลนคร  สุรินทร์  หนองคาย  หนองบัวลําภู  อํานาจเจริญ  อุดรธานี  และอุบลราชธานี  รวม  ๒๐  จังหวัด 

(๓) ภาคใต้  ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด  กระบี่  ชุมพร  ตรัง  นครศรีธรรมราช  นราธิวาส  
ปัตตานี  พังงา  พัทลุง  ภูเก็ต  ยะลา  ระนอง  สงขลา  สตูล  และสุราษฎร์ธานี  รวม  ๑๔  จังหวัด   

(๔) ภาคเหนือ  ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด  กําแพงเพชร  เชียงราย  เชียงใหม่  ตาก  นครสวรรค์  
น่าน  พะเยา  พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  แพร่  แม่ฮ่องสอน  ลําปาง  ลําพูน  สุโขทัย  อุตรดิตถ์   
และอุทัยธานี  รวม  ๑๗  จังหวัด 

ข้อ ๕ คําขอรับใบอนุญาต  ใบรับคําขอ  ใบอนุญาต  คําขอต่ออายุใบอนุญาต  คําขอรับ 
ใบแทนใบอนุญาต  และคําขอเปลี่ยนแปลงรายการสถานะมัคคุเทศก์  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๖ การย่ืนคําขอตามกฎกระทรวงนี้  ให้ย่ืนต่อนายทะเบียนด้วยตนเอง  ณ  สํานักงาน
ทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาที่มีอํานาจครอบคลุมภูมิลําเนาเฉพาะการของผู้ย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาต  หรือสถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  โดยคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกและการลดภาระ
แก่ผู้ย่ืนคําขอ 

หมวด  ๑ 
การขอรับและการออกใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ประเภทใด  ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) หลักฐานการศึกษาอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) สําเนาปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเก่ียวกับมัคคุเทศก์  และสําเนาใบแสดงผลหรือรายงาน
ผลการศึกษา 

 (ข) สําเนาอนุปริญญาบัตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือหนังสือรับรองว่าสําเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยว 
ที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์  และสําเนาใบแสดงผลหรือรายงานผลการศึกษา 

 (ค) สําเนาวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรมการท่องเที่ยวว่าได้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ 
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(๔) หนังสือรับรองผลการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ที่ออกโดย 
กรมการท่องเที่ยวพร้อมสําเนา 

(๕) ใบ รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรมซึ่ งรับรองว่าไม่ เป็นโรคพิษสุราเร้ือ รัง   
หรือติดยาเสพติดให้โทษ  หรือเป็นโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการกําหนดซึ่งออกให้ไม่เกินสามสิบวัน 
นับถึงวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ผู้ย่ืนคําขอจะได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ประเภทใด  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนดซึ่งต้องคํานึงถึงความรู้ความสามารถของผู้นั้นด้วย 

ข้อ ๘ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตแล้ว  ให้นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมาย
ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอและความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน  พร้อมทั้งให้ออกใบรับคําขอ
ให้แก่ผู้ย่ืนคําขอไว้เป็นหลักฐาน 

ในกรณีที่พบว่าคําขอไม่ถูกต้อง  หรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน  ให้แจ้งผู้ย่ืนคําขอทราบ
เป็นหนังสือทันทีพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น   

ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอไม่แก้ไขคําขอให้ถูกต้องหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าผู้ย่ืนคําขอไม่ประสงค์จะให้ดําเนินการต่อไป  และให้นายทะเบียน
จําหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ 

ข้อ ๙ ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้วและ 
ผู้ย่ืนคําขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๕๐  หรือเป็นผู้ได้รับยกเว้นคุณสมบัติในกรณี
ที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะในเขตท้องถิ่นหรือชุมชนตามมาตรา  ๕๑  ให้นายทะเบียน 
มีคําสั่งอนุญาต  และแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอมาชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว  
เม่ือผู้ย่ืนคําขอได้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแล้ว  ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตแก่ผู้ย่ืนคําขอ 

การแจ้งตามวรรคหนึ่งจะแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
หรือช่องทางอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนดก็ได้  ทั้งนี้  เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ย่ืนคําขอ  นายทะเบียน
จะแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบผ่านเว็บไซต์ด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๕๐  หรือผู้ย่ืน
คําขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ซึ่งจะให้บริการเฉพาะในเขตท้องถิ่นหรือชุมชนผู้ใดไม่ได้รับยกเว้น
คุณสมบัติตามมาตรา  ๕๑  หรือไม่ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในระยะเวลาตามข้อ  ๙  ให้นายทะเบียน 
มีคําสั่งไม่อนุญาต  และให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ  พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอรับใบอนุญาต 
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หมวด  ๒ 
การขอต่อและการต่ออายุใบอนุญาต 
 

 

ข้อ ๑๑ มัคคุเทศก์ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาต  
ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตส้ินอายุ  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาใบอนุญาต 
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(๓) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(๔) หนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ 

ที่ออกโดยกรมการท่องเที่ยว 
(๕) ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ รับรองว่าไม่เป็นโรคพิษสุราเร้ือรัง  หรือ 

ติดยาเสพติดให้โทษ  หรือเป็นโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการกําหนด  ซึ่งออกให้ไม่เกินสามสิบวัน 
นับถึงวันย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาต 

ให้นําความในข้อ  ๘  ข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต 
ด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว  ให้มัคคุเทศก์ซึ่งย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตนั้น
ปฏิบัติหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ต่อไปได้จนกว่าจะมีคําสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

หมวด  ๓ 
การขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑๓ มัคคุเทศก์ซึ่งใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ย่ืนคําขอรับ
ใบแทนใบอนุญาต  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  
รวมทั้งส่งคืนใบอนุญาตที่ชํารุด  หรือย่ืนหลักฐานการรับแจ้งความของพนักงานสอบสวนกรณีสูญหาย 
หรือถูกทําลาย 

การพิจารณาคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  ให้นําความในข้อ  ๘  ข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐   
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  ทั้งนี้  ในการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตใหม่ 
ตามแบบใบอนุญาตเดิม   

หมวด  ๔ 
การเปลี่ยนแปลงรายการสถานะมัคคุเทศก์ 

 
 

ข้อ ๑๔ มัคคุเทศก์ผู้ใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการเก่ียวกับชื่อตัว  ชื่อสกุล  ภูมิลําเนา  
หรือเปลี่ยนแปลงรายการประวัติอื่นใด  ให้ย่ืนคําขอเปลี่ยนแปลงรายการสถานะมัคคุเทศก์  พร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ  และให้นําความในข้อ  ๘  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  

ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วคําขอถูกต้องและเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วน  ให้นายทะเบียน
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงรายการสถานะมัคคุเทศก์ต่อไป  ในกรณีที่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ 
ที่กระทบต่อข้อความในใบอนุญาต  ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตใหม่ให้  โดยมีสาระสําคัญ 
ตามใบอนุญาตเดิม  เว้นแต่รายการที่เปลี่ยนแปลง  และให้มัคคุเทศก์ส่งคืนใบอนุญาตเดิม 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๑๕ คําขอใด ๆ  ที่ ได้ ย่ืนไว้แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของนายทะเบียน  ให้ถือว่าเป็นคําขอท่ีได้ย่ืนตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม   

ในกรณีที่คําขอตามวรรคหน่ึงและเอกสารหรือหลักฐานที่ย่ืนพร้อมคําขอดังกล่าวแตกต่างไปจาก
กฎกระทรวงน้ี  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งให้ผู้ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคําขอและส่งเอกสาร 
หรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อให้การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วีระศักดิ์  โควสุรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๔๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  บัญญัติให้การกําหนดประเภทใบอนุญาต  หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับและ
การออกใบอนุญาต  การขอและการต่ออายุใบอนุญาต  และการขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาต 
เป็นมัคคุเทศก์  เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


