
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชบัญญัติ 
ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให/ไว/ ณ วันท่ี ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เป3นป4ท่ี ๖๓ ในรัชกาลป6จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล/าฯ 

ให/ประกาศว:า 
 
โดยท่ีเป3นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว:าด/วยธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให/กระทําได/โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห:งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล/าฯ ให/ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว/โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห:งชาติ ดังต:อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว:า “พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# 

พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให/ใช/บังคับเม่ือพ/นกําหนดหกสิบวันนับแต:วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป3นต/นไป 
 
มาตรา ๓  ให/ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๒) พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ธุรกิจนําเท่ียว” หมายความว:า ธุรกิจเก่ียวกับการนํานักท:องเท่ียวเดินทางไป

ท:องเท่ียวหรือเดินทางไปเพ่ือวัตถุประสงค#อ่ืน โดยจัดให/มีบริการหรือการอํานวยความสะดวกอย:างใด
อย:างหนึ่งหรือหลายอย:าง อันได/แก: สถานท่ีพัก อาหาร มัคคุเทศก# หรือบริการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล:ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๒๙ ก/หน/า ๑/๖ กุมภาพันธ# ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

“นักท:องเท่ียว” หมายความว:า ผู/เดินทางจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งเพ่ือประโยชน#ใน
การพักผ:อนหย:อนใจ การศึกษาหาความรู/ การบันเทิง หรือการอ่ืนใด 

“มัคคุเทศก#” หมายความว:า ผู/ให/บริการเป3นปกติธุระในการนํานักท:องเท่ียวไปยัง
สถานท่ีต:าง ๆ โดยให/บริการเก่ียวกับคําแนะนําและความรู/ด/านต:าง ๆ แก:นักท:องเท่ียว 

“ผู/นําเท่ียว” หมายความว:า ผู/รับผิดชอบในการดูแลและอํานวยความสะดวกแก:
นักท:องเท่ียวในการเดินทางไปท:องเท่ียวในต:างประเทศ 

“ค:าบริการ” หมายความว:า ค:าจ/างและค:าใช/จ:ายต:าง ๆ ที่นักท:องเที่ยวจ:ายให/แก:
ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียว สําหรับการจัด การให/บริการ หรือการอํานวยความสะดวกเก่ียวกับการ
เดินทางสถานท่ีพัก อาหาร หรือการอ่ืนใด 

“คณะกรรมการ” หมายความว:า คณะกรรมการธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# 
“กองทุน” หมายความว:า กองทุนคุ/มครองธุรกิจนําเท่ียว 
“สํานักงาน”๒ (ยกเลิก) 
“ผู/อํานวยการ” ๓ (ยกเลิก) 
“กรม” ๔ หมายความว:า กรมการท:องเท่ียว 
“อธิบดี” ๕ หมายความว:า อธิบดีกรมการท:องเท่ียว 
“นายทะเบียน” หมายความว:า นายทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก#กลางหรือ

นายทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก#สาขา แล/วแต:กรณี 
“พนักงานเจ/าหน/า ท่ี”๖ หมายความว:า ผู/ ซ่ึ งอธิบดีแต:ง ต้ังให/ปฏิบั ติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว:า รัฐมนตรีผู/รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ให/รัฐมนตรีว:าการกระทรวงการท:องเท่ียวและกีฬารักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้  และให/มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดค:าธรรมเนียมไม:เกินอัตราท/าย
พระราชบัญญัตินี้ ยกเว/นค:าธรรมเนียมและกําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือได/ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล/วให/ใช/บังคับได/ 
 
มาตรา ๖  พระราชบัญญัตินี้ไม:ให/ใช/บังคับกับการท:องเท่ียวแห:งประเทศไทยและ

กิจการซ่ึงต/องได/รับอนุญาตตามกฎหมายว:าด/วยการส:งเสริมกิจการฮัจย# 

                                                 
๒ มาตรา ๔ บทนิยามคําว:า “สํานักงาน” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและ

มัคคุเทศก# (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓ มาตรา ๔ บทนิยามคําว:า “ผู/อํานวยการ” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและ

มัคคุเทศก# (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔ มาตรา ๔ บทนิยามคําว:า “กรม” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕ มาตรา ๔ บทนิยามคําว:า “อธิบดี” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖ มาตรา ๔ บทนิยามคําว:า “พนักงานเจ/าหน/าท่ี” แก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียว

และมัคคุเทศก# (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# 
   

 
มาตรา ๗  ให/มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว:า “คณะกรรมการธุรกิจนําเท่ียวและ

มัคคุเทศก#” ประกอบด/วย ปลัดกระทรวงการท:องเท่ียวและกีฬา เป3นประธานกรรมการ อธิบดี
กรมการท:องเท่ียว เป3นรองประธานกรรมการ ผู/แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม 
ผู/แทนกระทรวงพาณิชย# ผู/แทนกระทรวงมหาดไทย ผู/แทนกระทรวงแรงงาน ผู/แทนกระทรวง
วัฒนธรรม ผู/แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู/แทนสํานักงานคณะกรรมการคุ/มครองผู/บริโภค ผู/บัญชาการ
สํานักงานตรวจคนเข/าเมือง ผู/บังคับการตํารวจท:องเท่ียว ผู/ว:าการการท:องเท่ียวแห:งประเทศไทย 
ประธานสภาอุตสาหกรรมท:องเท่ียวแห:งประเทศไทย เป3นกรรมการโดยตําแหน:ง และผู/ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งรัฐมนตรีแต:งต้ังจํานวนเจ็ดคน เป3นกรรมการ ให/นายทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก#กลาง 
เป3นกรรมการและเลขานุการ๗ 

กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต:งต้ังตามวรรคหนึ่ง ให/แต:งต้ังจากผู/แทนสภาอุตสาหกรรม
ท:อง เ ท่ียวแห: งประเทศไทยห/าคน และผู/ทรง คุณวุฒิ ซ่ึ ง เป3นหรือเคยเป3นอาจารย#สอนใน
สถาบันอุดมศึกษามาแล/วไม:น/อยกว:าสามป4ในวิชาการท:องเท่ียวหนึ่งคนและวิชามัคคุเทศก#หนึ่งคน 

กรรมการผู/แทนสภาอุตสาหกรรมท:องเที่ยวแห:งประเทศไทยห/าคนตามวรรคสอง 
จะเป3นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมท:องเท่ียวแห:งประเทศไทยหรือไม:ก็ได/ โดยอย:างน/อยให/แต:งต้ังจาก
ผู/แทนผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวสองคนและผู/แทนมัคคุเทศก#สองคน 

 
มาตรา ๘  กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต:งต้ังมีวาระการดํารงตําแหน:งคราวละสองป4 

กรรมการซ่ึงพ/นจากตําแหน:งอาจได/รับแต:งต้ังอีกได/แต:ไม:เกินสองวาระติดต:อกัน 
ในกรณีท่ีกรรมการพ/นจากตําแหน:งตามวาระ แต:ยังมิได/แต:งต้ังกรรมการใหม:ให/

กรรมการซ่ึงพ/นจากตําแหน:งปฏิบัติหน/าท่ีไปพลางก:อนจนกว:าจะได/แต:งต้ังกรรมการใหม: 
 
มาตรา ๙  การพ/นจากตําแหน:งก:อนครบวาระของกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต:งต้ัง ให/

เป3นไปตามท่ีกําหนดในกฎหมายว:าด/วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
นอกจากการพ/นจากตําแหน:งตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีจะสั่งให/กรรมการดังกล:าวพ/น

จากตําแหน:งเม่ือบกพร:องต:อหน/าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย:อนความสามารถก็ได/ 
 
มาตรา ๑๐  ในกรณีท่ีกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต:งต้ังพ/นจากตําแหน:งก:อนครบวาระให/

กรรมการซ่ึงเหลืออยู:ปฏิบัติหน/าท่ีต:อไปได/ และให/ดําเนินการแต:งต้ังกรรมการประเภทเดียวกันแทน
ภายในหกสิบวันนับแต:วันท่ีกรรมการนั้นว:างลง เว/นแต:วาระของกรรมการเหลือไม:ถึงหนึ่งร/อยแปดสิบ

                                                 
๗ มาตรา ๗ วรรคหน่ึง แก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

วันจะไม:ดําเนินการแต:งต้ังกรรมการข้ึนแทนก็ได/  ท้ังนี้ ให/กรรมการซ่ึงได/รับแต:งต้ังให/ดํารงตําแหน:ง
แทนมีวาระการดํารงตําแหน:งเท:ากับวาระท่ีเหลืออยู:ของกรรมการซ่ึงตนแทน 

 
มาตรา ๑๑  การประชุม การดําเนินการประชุม หรือการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการประชุม 

ให/เป3นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๑๒  ให/คณะกรรมการมีอํานาจหน/าท่ี ดังต:อไปนี้ 
(๑) กําหนดแผนงานและมาตรการต:าง ๆ เก่ียวกับการส:งเสริม พัฒนา และกํากับ

ดูแลธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# 
(๒) เสนอความเห็นต:อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ออกระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจนําเท่ียวและมาตรฐาน

การปฏิบัติหน/าท่ีของมัคคุเทศก#และผู/นําเท่ียวท่ีจะพึงปฏิบัติต:อนักท:องเท่ียว และความรับผิดชอบท่ีมี
ต:อนักท:องเท่ียวและผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียว ตลอดจนค:าตอบแทนหรือความคุ/มครองท่ีมัคคุเทศก#และ
ผู/นําเท่ียวจะพึงได/รับจากผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียว 

(๔) ประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีในท/องถ่ินหรือชุมชนใดเพ่ือให/มัคคุเทศก#ซ่ึงได/รับการ
ยกเว/นคุณสมบัติตามมาตรา ๕๑ ทําหน/าท่ีมัคคุเทศก# รวมท้ังกําหนดมาตรการต:าง ๆ เพ่ือประโยชน#ใน
การส:งเสริมการท:องเท่ียวในท/องถ่ินหรือชุมชนนั้น  ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

(๕) ออกระเบียบเก่ียวกับการเปSดบัญชีเงินฝากและการเบิกจ:ายจากบัญชีเงินฝาก
สําหรับหลักประกันท่ีเป3นเงินสดตามมาตรา ๑๘ รวมท้ังการคืนหลักประกันตามมาตรา ๓๙ 

(๖) กําหนดหลักเกณฑ#และวิธีการในการสอบหาข/อเท็จจริงและการวินิจฉัยของนาย
ทะเบียนตามมาตรา ๔๐ 

(๗) ออกระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ# วิธีการ และอัตราการจ:ายเงินชดเชยให/แก:
นักท:องเท่ียวซ่ึงได/รับความเสียหายจากผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวตามมาตรา ๔๑ 

(๘) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ#คําสั่งของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๙) กําหนดหลักเกณฑ#และวิธีการในการเก็บรักษาและการบริหารเงินและทรัพย#สิน

ของกองทุนตามมาตรา ๗๑ 
(๑๐) ปฏิ บั ติการ อ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีได/รับมอบหมายจาก

คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๑๓  ในการ ดํา เนินการตามอํานาจหน/ า ท่ี  คณะกรรมการจะ ต้ั ง

คณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการตามท่ีมอบหมายก็ได/ 
การประชุมและการลงมติของคณะอนุกรรมการ ให/ เป3นไปตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๑๔  ให/ประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการ ได/รับเบ้ียประชุม

และประโยชน#ตอบแทนอ่ืนตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

หมวด ๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ธุรกิจนําเท่ียว 
   

 
มาตรา ๑๕  ผู/ใดประสงค#จะประกอบธุรกิจนําเท่ียวให/ยื่นคําขอรับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจนําเท่ียวจากนายทะเบียน 
การกําหนดประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ#และวิธีการในการขอรับและการออก

ใบอนุญาต การขอและการต:ออายุใบอนุญาต และการขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาต ให/เป3นไป
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง๘ 

 
มาตรา ๑๖  ผู/ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวซ่ึงเป3นบุคคลธรรมดาต/อง 
(๑) มีคุณสมบัติ ดังต:อไปนี้ 

(ก) มีอายุไม:ตํ่ากว:ายี่สิบป4บริบูรณ#ในวันยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
นําเท่ียว 

(ข) มีสัญชาติไทย 
(ค) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู:ในราชอาณาจักรไทย 

(๒) ไม:มีลักษณะต/องห/าม ดังต:อไปนี้ 
(ก) เป3นบุคคลล/มละลาย หรืออยู:ในระหว:างถูกพิทักษ#ทรัพย# 
(ข) เป3นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ6WนเฟXอนไม:สมประกอบ หรือเป3นคนไร/

ความสามารถหรือเสมือนไร/ความสามารถ 
(ค) เป3นผู/อยู:ในระหว:างถูกสั่งพักใช/ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวหรือ

ใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก# 
(ง)๙ เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวตามมาตรา ๔๖ (๑) (๓) 

หรือ (๔) หรือใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#ตามมาตรา ๖๓ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) และยังไม:พ/นกําหนดห/าป4
นับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว 

(จ) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวตามมาตรา ๔๖ (๕) หรือ
ใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#ตามมาตรา ๖๓ (๕) 

(ฉ) เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป3นผู/นําเท่ียวมาแล/วยังไม:ถึงห/าป4นับถึงวันยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว 

 
มาตรา ๑๗  ผู/ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวซ่ึงเป3นนิติบุคคลต/อง 
(๑) มีคุณสมบัติ ดังต:อไปนี้ 

(ก) เป3นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยท่ีมีวัตถุประสงค#เพ่ือดําเนินกิจการเก่ียวกับ
การท:องเท่ียว ถ/าเป3นห/างหุ/นส:วนนิติบุคคล ผู/เป3นหุ/นส:วนประเภทไม:จํากัดความรับผิดต/องเป3นผู/มี

                                                 
๘ มาตรา ๑๕ วรรคสอง แก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๙ มาตรา ๑๖ (๒) (ง) แก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

สัญชาติไทย ถ/าเป3นบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ทุนของบริษัทไม:น/อยกว:าร/อยละห/าสิบเอ็ด
ต/องเป3นของบุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทย และกรรมการของบริษัทเกินก่ึงหนึ่งต/องเป3นผู/มีสัญชาติไทย 

(ข) กรรมการหรือผู/มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลต/องมีคุณสมบัติและไม:มี
ลักษณะต/องห/ามตามมาตรา ๑๖ 

(๒) ไม:มีลักษณะต/องห/าม ดังต:อไปนี้ 
(ก) เป3นนิติบุคคลท่ีมีลักษณะต/องห/ามตามมาตรา ๑๖ (๒) (ค) (ง) หรือ (จ) 
(ข) มีผู/เป3นหุ/นส:วนซ่ึงมีลักษณะต/องห/ามตามมาตรา ๑๖ (๒) (ค) (ง) หรือ (จ) 

หรือซ่ึงพ/นจากการเป3นหุ/นส:วนของห/างหุ/นส:วนนิติบุคคลท่ีมีลักษณะต/องห/ามตาม (๒) (ก) มาแล/ว
ยังไม:ถึงห/าป4นับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว 

(ค) มีผู/ถือหุ/นซ่ึงถือหุ/นเกินร/อยละห/ามีลักษณะต/องห/ามตามมาตรา ๑๖ (๒) (ค) 
(ง) หรือ (จ) หรือซ่ึงพ/นจากการเป3นกรรมการหรือผู/มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลท่ีมีลักษณะต/องห/าม
ตาม (๒) (ก) มาแล/วยังไม:ถึงห/าป4นับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว 

ความใน (๒) (ข) และ (ค) ไม:นํามาใช/บังคับกับผู/ซ่ึงเคยเป3นหุ/นส:วน กรรมการหรือ
ผู/มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล ซ่ึงพิสูจน#ได/ว:าตนมิได/มีส:วนร:วมหรือรู/เห็นกับการกระทําของนิติบุคคล
ท่ีเป3นเหตุให/มีลักษณะต/องห/ามตาม (๒) (ก) 

 
มาตรา ๑๘๑๐  ผู/ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ต/องวาง

หลักประกันเป3นเงินสดหรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารต:อนายทะเบียนเพ่ือเป3นหลักประกันการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ ตามจํานวนเงินท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๙  เม่ือมีผู/ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว ให/เป3นหน/าท่ีของ

นายทะเบียนหรือผู/ซ่ึงนายทะเบียนมอบหมายตรวจสอบความครบถ/วนของเอกสารหลักฐานและการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ#และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง ในกรณีท่ี
พบว:าเอกสารหรือหลักฐานใดไม:ครบถ/วนหรือยังมิได/ปฏิบัติให/ถูกต/อง ให/แจ/งให/ผู/ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบทันที 

 
มาตรา ๒๐  เม่ือนายทะเบียนพิจารณาเห็นว:าผู/ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

นําเท่ียวมีคุณสมบัติและไม:มีลักษณะต/องห/ามตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ แล/วแต:กรณี และได/
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ#และวิธีการเก่ียวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวแล/ว ให/นาย
ทะเบียนมีหนังสือแจ/งให/ผู/ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบภายในสามสิบวันนับแต:
วันท่ีได/รับคําขอรับใบอนุญาต ในหนังสือแจ/งนั้นให/แจ/งค:าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว
และหลักประกันท่ีต/องวางไว/ด/วย 

เม่ือผู/ยื่นคําขอรับใบอนุญาตชําระค:าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว
ตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงและวางหลักประกันตามมาตรา ๑๘ ครบถ/วนแล/ว ให/นายทะเบียน

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๘ แก/ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวให/ภายในเจ็ดวันนับแต:วันท่ีได/รับชําระค:าธรรมเนียมและ
หลักประกันนั้น 

การกําหนดค:าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวตามวรรคสอง จะกําหนด
อัตราท่ีแตกต:างกันตามประเภทหรือลักษณะของผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวก็ได/ 

 
มาตรา ๒๑  เม่ือนายทะเบียนพิจารณาเห็นว:าผู/ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

นําเท่ียวขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต/องห/ามตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ แล/วแต:กรณี ให/นาย
ทะเบียนมีหนังสือแจ/งเหตุแห:งการไม:ออกใบอนุญาตให/ผู/ยื่นคําขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวัน
นับแต:วันท่ีได/รับคําขอรับใบอนุญาต 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีท่ีนายทะเบียนมีคําสั่งไม:ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว 

ตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒/๒ ให/ผู/ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวมีสิทธิอุทธรณ#
คําสั่งดังกล:าวเป3นหนังสือต:อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต:วันท่ีได/รับแจ/งคําสั่งจากนาย
ทะเบียน๑๑ 

ให/คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ#ตามวรรคหนึ่งให/แล/วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต:วันท่ีได/รับหนังสืออุทธรณ# 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให/เป3นท่ีสุด 
 
มาตรา ๒๒/๑๑๒  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวให/มีอายุสองป4นับแต:วันท่ีออก

ใบอนุญาต 
ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวซ่ึงประสงค#จะขอต:ออายุใบอนุญาตต/องยื่นคําขอต:ออายุ

ใบอนุญาตก:อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเม่ือได/ยื่นคําขอต:ออายุใบอนุญาตแล/ว ให/ประกอบธุรกิจนําเท่ียว
ต:อไปได/จนกว:าจะได/รับแจ/งการไม:อนุญาตจากนายทะเบียน และให/นําความในมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ 
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใช/บังคับกับการต:ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวด/วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๒/๒๑๓ ผู/ประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ประสงค#จะมีสถานที่ประกอบธุรกิจ

นําเท่ียวสาขา ให/ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวสาขาจากนายทะเบียน 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวสาขาให/มีอายุและประเภทตามใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจนําเท่ียว 
การขอรับและการออกใบอนุญาต การขอและการต:ออายุใบอนุญาต การขอรับและ

การออกใบแทนใบอนุญาต และการแจ/งเลิกสาขา ให/เป3นไปตามหลักเกณฑ#และวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 

                                                 
๑๑ มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แก/ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๒ มาตรา ๒๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๓ มาตรา ๒๒/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๒/๓๑๔ ในกรณีท่ีผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวตาย และทายาทของผู/ประกอบ
ธุรกิจนําเท่ียวประสงค#จะประกอบธุรกิจนําเท่ียวนั้นต:อไป ให/ทายาทซ่ึงมีคุณสมบัติและไม:มีลักษณะ
ต/องห/ามตามมาตรา ๑๖ หรือในกรณีท่ีมีทายาทหลายคน ให/ทายาทด/วยกันนั้นตกลงต้ังทายาทคนหนึ่ง
ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม:มีลักษณะต/องห/ามตามมาตรา ๑๖ ประกอบธุรกิจนําเท่ียวได/ต:อไปจนกว:า
ใบอนุญาตจะสิ้นอายุตามมาตรา ๒๒/๑ แต:ต/องแจ/งให/นายทะเบียนทราบภายในหกสิบวันนับแต:
วันท่ีผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวตาย 

ในระหว:างการประกอบธุรกิจนําเท่ียวตามวรรคหนึ่ง ทายาทของผู/ประกอบธุรกิจ
นําเที่ยวมีหน/าที่และความรับผิดชอบเสมือนผู/ประกอบธุรกิจนําเที่ยว ในกรณีที่ทายาทมิได/แจ/งให/
นายทะเบียนทราบภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให/ถือว:าใบอนุญาตสิ้นสุดลง 

 
มาตรา ๒๓  ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวต/องแสดงใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวไว/

ในท่ีเปSดเผยเห็นได/ง:าย ณ สถานท่ีประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีระบุไว/ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว 
ในกรณีมีสถานท่ีประกอบธุรกิจนําเท่ียวสาขา ให/นําความในวรรคหนึ่งมาใช/บังคับ

โดยอนุโลม๑๕ 
 
มาตรา ๒๔  ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวต/องไม:กระทําการใดอันจะก:อให/เกิดความ

เสียหายแก:อุตสาหกรรมท:องเท่ียว แหล:งท:องเท่ียว หรือนักท:องเท่ียว 
 
มาตรา ๒๕  ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวต/องปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ

กําหนดตามมาตรา ๑๒ (๓) 
 
มาตรา ๒๖  ในการโฆษณาหรือชี้ชวนเก่ียวกับรายการนําเท่ียว ให/ผู/ประกอบธุรกิจ

นําเท่ียวจัดทําเป3นเอกสารซ่ึงอย:างน/อยต/องมีรายละเอียด ดังต:อไปนี้ 
(๑) ชื่อผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียว และสถานท่ีและเลขท่ีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว 
(๒) ระยะเวลาท่ีใช/ในการนําเท่ียว 
(๓) ค:าบริการและวิธีการชําระค:าบริการ 
(๔) ลักษณะและประเภทของยานพาหนะท่ีใช/ในการเดินทาง 
(๕) จุดหมายปลายทางและท่ีแวะพัก รวมท้ังสถานท่ีสําคัญในการนําเท่ียว 
(๖) ลักษณะและประเภทของท่ีพัก และจํานวนครั้งของอาหารท่ีจัดให/ 
(๗)๑๖ การจัดให/มีมัคคุเทศก#หรือผู/นําเท่ียว 
(๘) จํานวนข้ันตํ่าของนักท:องเท่ียวสําหรับการนําเท่ียว ในกรณีมีเง่ือนไขว:าต/องมี

นักท:องเท่ียวไม:น/อยกว:าจํานวนท่ีกําหนด 
(๙)๑๗ การจัดให/มีการประกันภัยสําหรับอุบัติเหตุ 

                                                 
๑๔ มาตรา ๒๒/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๕ มาตรา ๒๓ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๖ มาตรา ๒๖ (๗) แก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๒๗  การเปลี่ยนแปลงรายการนําเท่ียวให/ผิดไปจากท่ีได/โฆษณาหรือชี้ชวนไว/

ตามมาตรา ๒๖ ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวต/องแจ/งให/นักท:องเท่ียวทราบก:อนรับชําระเงินค:าบริการ 
การเปลี่ยนแปลงรายการนําเท่ียวภายหลังท่ีนักท:องเท่ียวชําระเงินค:าบริการแล/ว 

หากนักท:องเท่ียวไม:ประสงค#จะเดินทาง ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวต/องคืนเงินท่ีรับชําระแล/วให/แก:
นักท:องเท่ียวโดยไม:ชักช/า และจะหักค:าใช/จ:ายใด ๆ ไม:ได/ 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีท่ีนักท:องเท่ียวชําระเงินค:าบริการแล/วไม:ว:าท้ังหมดหรือบางส:วน

ถ/ามีเหตุท่ีทําให/นักท:องเท่ียวไม:สามารถเดินทางได/เฉพาะตัว หรือมีเหตุให/ต/องยกเลิกการนําเท่ียว
ตามท่ีได/โฆษณาไว/  ท้ังนี้ โดยมิใช:ความผิดของผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียว ให/ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียว
จ:ายเงินคืนให/แก:นักท:องเท่ียวไม:น/อยกว:าอัตราตามหลักเกณฑ#ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ/าการยกเลิกการนําเท่ียวเกิดจากกรณีมีนักท:องเท่ียวไม:ครบ
จํานวนตามท่ีกําหนดในมาตรา ๒๖ (๘) หรือเกิดจากเหตุใด ๆ อันเป3นความผิดของผู/ประกอบธุรกิจ
นําเท่ียว ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวต/องคืนเงินท้ังหมดให/แก:นักท:องเท่ียว 

 
มาตรา ๒๙  ในระหว:างการนําเท่ียว ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะเปลี่ยนแปลง

รายการนําเท่ียวไม:ได/ เว/นแต:จะได/รับความยินยอมจากนักท:องเท่ียวหรือเป3นเหตุสุดวิสัย 
การเปลี่ยนแปลงรายการนําเท่ียวตามวรรคหนึ่ง ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวต/อง

จ:ายเงินค:าบริการคืนให/แก:นักท:องเท่ียวตามสัดส:วน เว/นแต:ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะพิสูจน#ได/ว:าการ
เปลี่ยนแปลงรายการนั้นทําให/ตนมีค:าใช/จ:ายเท:าหรือสูงกว:าเดิม 

 
มาตรา ๓๐  ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะเรียกเก็บค:าบริการอ่ืนใดนอกจากท่ีระบุไว/

ในมาตรา ๒๖ (๓) หรือท่ีตกลงกันไว/ล:วงหน/าไม:ได/ 
ในกรณีท่ีผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวหรือมัคคุเทศก#ชี้ชวนให/นักท:องเท่ียวไปในสถานท่ี

หรือทํากิจกรรมใดนอกเหนือจากท่ีระบุไว/ในเอกสารโฆษณาหรือชี้ชวน ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวหรือ
มัคคุเทศก#ต/องแจ/งค:าบริการของตนและค:าบริการท่ีต/องจ:ายเนื่องจากการเข/าไปในสถานท่ีหรือทํา
กิจกรรมนั้นให/นักท:องเท่ียวทราบล:วงหน/า และจะเรียกเก็บค:าบริการเกินท่ีแจ/งไว/มิได/ 

 
มาตรา ๓๑๑๘  ห/ามไม:ให/ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวจัดบริการนําเ ท่ียวให/แก:

นักท:องเท่ียวโดยไม:เรียกเก็บค:าบริการหรือเรียกเก็บค:าบริการในอัตราท่ีเห็นได/ว:าไม:เพียงพอกับ
ค:าใช/จ:าย  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ#ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด โดยหลักเกณฑ#ดังกล:าวอย:างน/อยให/
กําหนดอัตราค:าบริการข้ันตํ่าและกําหนดให/มีการจัดทําเอกสารท่ีแสดงให/เห็นถึงค:าบริการท่ีเรียกเก็บ 

 

                                                                                                                                            
๑๗ มาตรา ๒๖ (๙) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๙ 
๑๘ มาตรา ๓๑ แก/ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๒  ห/ามไม:ให/ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวมอบหมายให/มัคคุเทศก# ผู/นําเท่ียว
หรือบุคคลอ่ืนใด นํานักท:องเท่ียวในความรับผิดชอบของตนไปท:องเท่ียว โดยเรียกเก็บเงินจาก
มัคคุเทศก# ผู/นําเท่ียว หรือบุคคลอ่ืนนั้น หรือโดยให/บุคคลดังกล:าวรับผิดชอบค:าใช/จ:ายเก่ียวกับค:า
เดินทาง ค:าท่ีพัก ค:าอาหาร หรือค:าอํานวยความสะดวกอ่ืนใดของนักท:องเท่ียว ไม:ว:าท้ังหมดหรือ
บางส:วน 

 
มาตรา ๓๓๑๙  ให/ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวจัดให/มี มัคคุเทศก#เ ดินทางไปกับ

นักท:องเท่ียวตามหลักเกณฑ#ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
ในการจัดให/นักท:องเท่ียวเดินทางไปต:างประเทศ ถ/าผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวจัดให/มี

ผู/นําเท่ียวเดินทางไปกับนักท:องเท่ียว ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวต/องใช/ผู/นําเท่ียวท่ีได/ข้ึนทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ในการเดินทางไปปฏิบัติหน/าท่ีของมัคคุเทศก#หรือผู/นําเท่ียวตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
ให/ถือว:าเป3นการกระทําในทางการท่ีจ/างของผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียว 

 
มาตรา ๓๔๒๐  ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวต/องจัดให/มีการประกันภัยสําหรับอุบัติเหตุ

ให/แก:นักท:องเท่ียว มัคคุเทศก# และผู/นําเท่ียวในระหว:างเดินทางท:องเท่ียว  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ#ท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีไม:จัดให/มีการประกันภัยสําหรับอุบัติเหตุตามวรรคหนึ่ง
ต/องรับผิดชอบต:อนักท:องเท่ียว มัคคุเทศก# หรือผู/นําเท่ียวเช:นเดียวกับผู/รับประกันภัย 

 
มาตรา ๓๕๒๑  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๖  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวสิ้นสุดลง เม่ือผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียว 
(๑) ตายหรือสิ้นสุดความเป3นนิติบุคคล 
(๑/๑)๒๒ ไม:ได/รับการต:ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวตามมาตรา ๒๒/๑ 
(๒) เลิกประกอบกิจการตามมาตรา ๓๘ หรือ 
(๓) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวตามมาตรา ๔๖ 
 
มาตรา ๓๗๒๓  ในกรณีท่ีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๖ 

(๑/๑) (๒) หรือ (๓) ให/ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวมีหน/าท่ีดําเนินการตามข/อผูกพันท่ีมีอยู: กับ
                                                 

๑๙ มาตรา ๓๓ แก/ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๐ มาตรา ๓๔ แก/ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๑ มาตรา ๓๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๒ มาตรา ๓๖ (๑/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๓ มาตรา ๓๗ แก/ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

นักท:องเท่ียวก:อนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นสุดลง โดยต/องปฏิบัติตามหลักเกณฑ# วิธีการ และระยะเวลาท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๘  ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวซ่ึงประสงค#จะเลิกประกอบกิจการ ให/แจ/งให/

นายทะเบียนทราบ พร/อมท้ังส:งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวแก:นายทะเบียนภายในสิบห/าวัน
นับแต:วันท่ีเลิกประกอบกิจการ 

การเลิกประกอบกิจการไม:เป3นเหตุให/ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวพ/นจากความรับผิดท่ีมี
ต:อนักท:องเท่ียวตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๙๒๔  หลักประกันท่ีผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียววางไว/ตามมาตรา ๑๘ ไม:อยู:ใน

ความรับผิดแห:งการบังคับคดีตราบเท:าท่ีผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวยังไม:พ/นจากความรับผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นสุดลง ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะขอรับคืนหลักประกันท่ีวาง
ไว/พร/อมท้ังดอกผลได/ก็ต:อเม่ือได/ชําระหนี้ท่ีเกิดข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้เสร็จสิ้นแล/ว 

ในกรณีที่นายทะเบียนได/แจ/งให/ผู /ประกอบธุรกิจนําเที่ยวมาขอรับหลักประกัน
พร/อมทั้งดอกผลคืนแล/ว ถ/าผู/ประกอบธุรกิจนําเที่ยวไม:มารับคืนภายในสองป4นับแต:วันที่ได/รับแจ/ง 
ให/หลักประกันพร/อมท้ังดอกผลดังกล:าวตกเป3นของกองทุน 

 
มาตรา ๔๐  เม่ือมีผู/ร/องเรียนหรือปรากฏต:อนายทะเบียนว:านักท:องเท่ียวผู/ใดได/รับ

ความเสียหายจากการท่ีผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวไม:ปฏิบัติตามข/อตกลงเก่ียวกับธุรกิจนําเท่ียวหรือ
ตามท่ีได/โฆษณาหรือชี้ชวนไว/ หรือตามพระราชบัญญัตินี้ ให/นายทะเบียนดําเนินการสอบหาข/อเท็จจริง
และวินิจฉัยโดยเร็วและเป3นธรรม  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ#และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ในการดําเนินการสอบหาข/อเท็จจริงและวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให/นายทะเบียนรับฟ6ง
คําชี้แจงของผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวซ่ึงถูกกล:าวหาประกอบด/วย 

 
มาตรา ๔๑  เ ม่ือปรากฏผลจากการสอบหาข/อเท็จจริงตามมาตรา ๔๐ ว:า

นักท:องเท่ียวผู/ใดได/รับความเสียหายจากผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวรายใดและเป3นจํานวนเงินเท:าใด ให/
นายทะเบียนสั่งจ:ายเงินจากกองทุนเพ่ือชดเชยความเสียหายนั้นไปพลางก:อน และแจ/งให/ผู/ประกอบ
ธุรกิจนําเท่ียวนั้นส:งคืนเงินชดใช/กองทุนภายในสิบห/าวันนับแต:วันท่ีได/รับแจ/ง 

หลักเกณฑ# วิธีการ และอัตราการจ:ายเงินชดเชยตามวรรคหนึ่ง ให/เป3นไปตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวผู/ใดไม:ส:งเงินชดใช/กองทุนภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
ให/นายทะเบียนหักเงินจํานวนดังกล:าวจากหลักประกันท่ีวางไว/ตามมาตรา ๑๘ ส:งคืนกองทุน 

 

                                                 
๒๔ มาตรา ๓๙ แก/ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๔๒  ในกรณีท่ีหลักประกันท่ีผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียววางไว/ตามมาตรา ๑๘ 
ลดลงเพราะถูกใช/จ:ายไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให/นายทะเบียนสั่งเป3นหนังสือให/ผู/ประกอบธุรกิจ
นําเท่ียววางหลักประกันเพ่ิมจนครบจํานวนเงินท่ีกําหนดภายในสิบห/าวันนับแต:วันท่ีได/รับคําสั่ง 

ผู /ประกอบธุรกิจนําเที่ยวผู/ใดไม:วางหลักประกันเพิ่มภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่งต/องชําระเงินเพ่ิมอีกร/อยละสองต:อเดือนจนกว:าจะวางหลักประกันเพ่ิมจนครบถ/วน 

 
มาตรา ๔๓  นักท:องเท่ียวหรือผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวซ่ึงไม:เห็นด/วยกับคําสั่งของ

นายทะเบียนตามมาตรา ๔๑ มีสิทธิอุทธรณ#คําสั่งดังกล:าวเป3นหนังสือต:อคณะกรรมการภายในสามสิบ
วันนับแต:วันท่ีได/รับแจ/งคําสั่งจากนายทะเบียน 

ให/คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ#ตามวรรคหนึ่งให/แล/วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต:วันท่ีได/รับหนังสืออุทธรณ# 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให/เป3นท่ีสุด 
การอุทธรณ#คําสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งไม:เป3นเหตุให/ชะลอการส:งเงินชดใช/

กองทุนและการหักเงินจากหลักประกันส:งคืนกองทุนตามมาตรา ๔๑ และการวางหลักประกันเพ่ิมตาม
มาตรา ๔๒ เว/นแต:คณะกรรมการจะผ:อนผันให/เป3นการเฉพาะราย 

ในกรณีท่ีนักท:องเท่ียวตาย ให/ทายาทหรือผู/มีส:วนได/เสียมีสิทธิอุทธรณ#ได/เช:นเดียวกับ
นักท:องเท่ียว 

 
มาตรา ๔๔  ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ# ให/คณะกรรมการมีอํานาจดังต:อไปนี้ 
(๑) กรณีท่ีจํานวนเงินท่ีสั่งจ:ายจากกองทุนตํ่ากว:าความเสียหายท่ีนักท:องเท่ียวได/รับ 

ให/คณะกรรมการสั่ ง ให/นายทะเบียนจ:ายเงินจากกองทุนเพ่ิมเติมให/แก:นักท:องเ ท่ียวตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด และแจ/งให/ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวส:งเงินจํานวนดังกล:าวชดใช/กองทุนภายใน
สิบห/าวันนับแต:วันท่ีได/รับแจ/ง และให/นําความในมาตรา ๔๑ วรรคสาม และมาตรา ๔๒ มาใช/บังคับ
โดยอนุโลม เว/นแต:คณะกรรมการจะเห็นว:าความเสียหายท่ีต/องจ:ายเพ่ิมเติมนั้น มิใช:เป3นความผิดของผู/
ประกอบธุรกิจนําเท่ียว จะไม:สั่งให/ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวส:งเงินจํานวนดังกล:าวชดใช/กองทุนก็ได/ 

(๒) กรณีท่ีผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวไม:ต/องรับผิดในความเสียหายนั้นหรือรับผิดเพียง
บางส:วนและเป3นกรณีท่ีผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวได/จ:ายเงินชดใช/กองทุนตามคําสั่งของนายทะเบียน
ตามมาตรา ๔๑ แล/ว หรือเป3นกรณีท่ีนายทะเบียนได/หักเงินจากหลักประกันท่ีวางไว/ตามมาตรา ๑๘ 
ส:งคืนกองทุนและผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวได/วางหลักประกันเพ่ิมจนครบถ/วนแล/ว ให/คณะกรรมการสั่ง
ให/นายทะเบียนจ:ายเงินกองทุนคืนให/แก:ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวท้ังหมดหรือตามส:วนท่ีไม:ต/องรับผิด
แล/วแต:กรณี 

ให/กรมแจ/งคําวินิจฉัยของคณะกรรมการให/ผู/ซึ่งเกี่ยวข/องทราบภายในสิบห/าวัน
นับแต:วันท่ีมีคําวินิจฉัย๒๕ 

 

                                                 
๒๕ มาตรา ๔๔ วรรคสอง แก/ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๔๕  ให/นายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใช/ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวได/ไม:
เกินครั้งละหกเดือน เม่ือปรากฏว:าผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียว 

(๑) ฝZาฝXนหรือไม:ปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๑๒ (๓) 
(๒)๒๖ ฝZาฝXนหรือไม:ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ 

มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ 
(๓)๒๗ (ยกเลิก) 
(๔) ไม:วางหลักประกันเพ่ิมจนครบถ/วนเกินหกเดือนนับแต:วันครบกําหนดเวลาตาม

มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๔ (๑) หรือ 
(๕) ฝZาฝXนหรือไม:ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ/าหน/าท่ีซ่ึงสั่งตาม

มาตรา ๗๖ 
ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวซ่ึงถูกสั่งพักใช/ใบอนุญาตจะประกอบธุรกิจนําเท่ียวในระหว:าง

ถูกสั่งพักใช/ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวไม:ได/ เว/นแต:เป3นกรณีที่นายทะเบียนอนุญาตให/
ดําเนินการได/เฉพาะกรณีเพ่ือป[องกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับนักท:องเท่ียวหรือธุรกิจนําเท่ียว 
 

มาตรา ๔๖  ให/นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว
ได/เม่ือปรากฏว:าผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียว 

(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๖ (๑) หรือมาตรา ๑๗ (๑) หรือมีลักษณะต/องห/าม
ตามมาตรา ๑๖ (๒) (ก) (ข) (ง) (จ) หรือ (ฉ) หรือมาตรา ๑๗ (๒) 

(๒)๒๘ (ยกเลิก) 
(๓) เคยถูกสั่งพักใช/ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวตามมาตรา ๔๕ มาแล/ว และ

ภายในหนึ่งป4นับแต:วันท่ีถูกสั่งพักใช/ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวนั้น มีกรณีท่ีอาจถูกสั่งพักใช/
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวอีก ไม:ว:าจะเป3นเหตุเดียวกันหรือไม:ก็ตาม 

(๔) ประพฤติหรือปฏิบัติการใดอันเป3นการฝZาฝXนพระราชบัญญัตินี้ หรือก:อให/เกิด
ความเสียหายแก:นักท:องเท่ียวหรือธุรกิจนําเท่ียวอย:างร/ายแรง และนายทะเบียนได/ตักเตือนและสั่ง
ระงับหรือให/แก/ไขแล/ว แต:ไม:ดําเนินการ หรือ 

(๕) ต/องคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดว:ากระทําความผิดเก่ียวกับการค/า หรือความผิดฐาน
ชิงทรัพย# ปล/นทรัพย# ฉ/อโกง โกงเจ/าหนี้ หรือยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดฐาน
ฉ/อโกงประชาชนตามกฎหมายว:าด/วยการกู/ยืมเงินท่ีเป3นการฉ/อโกงประชาชน 

 
มาตรา ๔๗  ให/นายทะเบียนส:งหนังสือแจ/งคําสั่งพักใช/หรือเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจนําเท่ียวตามมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๔๖ แล/วแต:กรณี ให/ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบ
ภายในห/าวันนับแต:วันท่ีมีคําสั่งดังกล:าว 

                                                 
๒๖ มาตรา ๔๕ (๒) แก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๗ มาตรา ๔๕ (๓) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๘ มาตรา ๔๖ (๒) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การแจ/งตามวรรคหนึ่ง นายทะเบียนจะส:งทางไปรษณีย#ลงทะเบียนตอบรับ ทางโทรสาร 
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส# หรือวิธีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกําหนดก็ได/ 

 
มาตรา ๔๘  ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวซ่ึงถูกสั่งพักใช/หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจนําเท่ียวตามมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๔๖ แล/วแต:กรณี มีสิทธิอุทธรณ#คําสั่งดังกล:าวเป3นหนังสือ
ต:อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต:วันท่ีได/รับแจ/งคําสั่งจากนายทะเบียน 

ให/คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ#ตามวรรคหนึ่งให/แล/วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต:วันท่ีได/รับหนังสืออุทธรณ# 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให/เป3นท่ีสุด 
 

หมวด ๓ 
มัคคุเทศก# 

   
 

มาตรา ๔๙  ผู/ใดประสงค#จะเป3นมัคคุเทศก#ให/ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#
จากนายทะเบียน 

การกําหนดประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ#และวิธีการในการขอรับและการออก
ใบอนุญาต การขอและการต:ออายุใบอนุญาต และการขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาต ให/เป3นไป
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง๒๙ 

ความในมาตรานี้มิให/ใช/บังคับแก:เจ/าหน/าท่ีหรือพนักงานของส:วนราชการหรือ
หน:วยงานของรัฐท่ีปฏิบัติหน/าท่ีเป3นครั้งคราวทํานองเดียวกับมัคคุเทศก#หรือนักเรียนนักศึกษาซ่ึงมี
หนังสือรับรองจากสถานศึกษา 

 
มาตรา ๕๐  ผู/ขอรับใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#ต/อง 
(๑)๓๐ มีคุณสมบัติ ดังต:อไปนี้ 

(ก) มีอายุไม: ตํ่ากว:าสิบแปดป4บริบูรณ#ในวันยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป3น
มัคคุเทศก# 

(ข) มีสัญชาติไทย 
(ค) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท:าในสาขามัคคุเทศก#หรือ

สาขาการท:องเ ท่ียวท่ีมีวิชาเ ก่ียวกับมัคคุเทศก#  หรือสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขามัคคุเทศก#หรือสาขาการท:องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก#
ไม:น/อยกว:าท่ีคณะกรรมการกําหนด หรือได/รับวุฒิบัตรว:าได/ผ:านการฝ\กอบรมวิชามัคคุเทศก#ตาม
หลักสูตรและสถานฝ\กอบรมท่ีคณะกรรมการกําหนด 

                                                 
๒๙ มาตรา ๔๙ วรรคสอง แก/ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๐ มาตรา ๕๐ (๑) แก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(ง) ผ:านการทดสอบความรู/ความสามารถในการเป3นมัคคุเทศก#ตามหลักเกณฑ#
และวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๒) ไม:มีลักษณะต/องห/าม ดังต:อไปนี้ 
(ก) เป3นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให/โทษ หรือเป3นโรคติดต:อท่ี

คณะกรรมการกําหนด 
(ข) เป3นผู/อยู:ในระหว:างถูกสั่งพักใช/ใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#หรือใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจนําเท่ียว 
(ค)๓๑ เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวตามมาตรา ๔๖ (๑) (๓) 

หรือ (๔) หรือใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#ตามมาตรา ๖๓ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) และยังไม:พ/นกําหนด
ห/าป4นับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก# 

(ง) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวตามมาตรา ๔๖ (๕) หรือ
ใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#ตามมาตรา ๖๓ (๕) 

(จ) เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป3นผู/นําเท่ียวมาแล/วยังไม:ถึงห/าป4นับถึงวันยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก# 

 
มาตรา ๕๑  เพื่อประโยชน#ในการส:งเสริมมัคคุเทศก#และการท:องเที่ยวในท/องถิ่น

หรือชุมชนเป3นการเฉพาะ เมื่อคณะกรรมการได/ประกาศเขตพื้นที่ในท/องถิ่นหรือชุมชนใดตาม
มาตรา ๑๒ (๔) แล/ว รัฐมนตรีจะประกาศยกเว/นคุณสมบัติตามมาตรา ๕๐ (๑) (ก) (ค) หรือ (ง) 
สําหรับผู/ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#ซ่ึงจะให/บริการเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีนั้น รวมตลอดท้ัง
ยกเว/นหรือลดค:าธรรมเนียมใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#ให/ด/วยก็ได/๓๒ 

ในกรณีท่ีมีมัคคุเทศก#ตามวรรคหนึ่งทําหน/าท่ีมัคคุเทศก#ในเขตพ้ืนท่ีตามมาตรา ๑๒ (๔) 
ห/ามมิให/มัคคุเทศก#อ่ืนเข/าไปทําหน/าท่ีมัคคุเทศก#ในเขตพ้ืนท่ีนั้น 

 
มาตรา ๕๒  เม่ือมีผู/ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก# ให/เป3นหน/าท่ีของนาย

ทะเบียนหรือผู/ซ่ึงนายทะเบียนมอบหมายตรวจสอบความครบถ/วนของเอกสารหลักฐาน และการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ#และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ในกรณีท่ี
พบว:าเอกสารหรือหลักฐานใดไม:ครบถ/วนหรือยังมิได/ปฏิบัติให/ถูกต/อง ให/แจ/งให/ผู/ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#ทราบทันที 

 
มาตรา ๕๓  เม่ือนายทะเบียนพิจารณาเห็นว:าผู/ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#

ตามมาตรา ๔๙ ผู/ใดมีคุณสมบัติและไม:มีลักษณะต/องห/ามตามมาตรา ๕๐ หรือผู/ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#ซ่ึงจะให/บริการเฉพาะในเขตท/องถ่ินหรือชุมชนผู/ใดได/รับยกเว/นคุณสมบัติตาม
มาตรา ๕๑ และได/ปฏิบัติตามหลักเกณฑ#และวิธีการเก่ียวกับการขอรับใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก# และ
ชําระค:าธรรมเนียมใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#ตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแล/ว ให/นายทะเบียน
                                                 

๓๑ มาตรา ๕๐ (๒) (ค) แก/ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แก/ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ออกใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#ให/ผู/ยื่นคําขอรับใบอนุญาตผู/นั้นภายในสามสิบวันนับแต:วันท่ีได/รับคํา
ขอรับใบอนุญาต 

 
มาตรา ๕๔  เม่ือนายทะเบียนพิจารณาเห็นว:าผู/ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#

ตามมาตรา ๔๙ ผู/ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต/องห/ามตามมาตรา ๕๐ หรือผู/ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#ซ่ึงจะให/บริการเฉพาะในเขตท/องถ่ินหรือชุมชนผู/ใดไม:ได/รับยกเว/นตามมาตรา 
๕๑ หรือไม:ชําระค:าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด ให/นายทะเบียนมีหนังสือแจ/งเหตุแห:งการไม:ออก
ใบอนุญาตให/ผู/ยื่นคําขอรับใบอนุญาตผู/นั้นทราบภายในสามสิบวันนับแต:วันท่ีได/รับคําขอรับใบอนุญาต 

 
มาตรา ๕๕  ในกรณีท่ีนายทะเบียนมีคําสั่งไม:ออกใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#ตาม

มาตรา ๕๔ ให/ผู/ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#มีสิทธิอุทธรณ#คําสั่งดังกล:าวเป3นหนังสือต:อ
คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต:วันท่ีได/รับแจ/งคําสั่งจากนายทะเบียน 

ให/คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ#ตามวรรคหนึ่งให/แล/วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต:วันท่ีได/รับหนังสืออุทธรณ# 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให/เป3นท่ีสุด 
 
มาตรา ๕๖  ใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#ให/มีอายุห/าป4นับแต:วันท่ีออกใบอนุญาต และ

อาจต:ออายุใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#ได/ โดยผู/ขอต:ออายุใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#ต/องผ:านการอบรม
และทดสอบความรู/ความสามารถในการเป3นมัคคุเทศก#ตามหลักเกณฑ#และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด๓๓ 

ให/นําความในมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ มาใช/บังคับกับ
การต:ออายุใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#ด/วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๗๓๔  มาตรฐานในการปฏิบัติหน/าที่ การแต:งกาย การรักษามารยาท 

ความประพฤติ และการตรวจสุขภาพของมัคคุเทศก# ให/เป3นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
มัคคุเทศก#ต/องปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่ง และต/อง

ติดใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#ตลอดเวลาท่ีทําหน/าท่ีมัคคุเทศก#ตามลักษณะท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนด 

 
มาตรา ๕๘  ในการรับทํางานเป3นมัคคุเทศก# ห/ามไม:ให/มัคคุเทศก#จ:ายเงินหรือให/

ประโยชน#อ่ืนใดแก:ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวหรือบุคคลอ่ืนใด หรือยอมตนเข/ารับผิดชอบในค:าใช/จ:าย
ท้ังหมดหรือบางส:วนเพ่ือให/ได/มาซ่ึงการนํานักท:องเท่ียวไปท:องเท่ียว 

 

                                                 
๓๓ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง แก/ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๔ มาตรา ๕๗ แก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๕๙  มัคคุเทศก#ต/องปฏิบัติหน/าท่ีตามรายการนําเท่ียวท่ีได/ตกลงไว/กับผู/
ประกอบธุรกิจนําเท่ียว และจะดําเนินการใดให/เกิดความเสียหายแก:นักท:องเท่ียวมิได/ 

 
มาตรา ๖๐  มัคคุเทศก#ต/องไม:ให/หรือยินยอมให/บุคคลอ่ืนซ่ึงไม:มีใบอนุญาตเป3น

มัคคุเทศก#ทําหน/าท่ีเป3นมัคคุเทศก#แทนตน 
 
มาตรา ๖๑  ใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#สิ้นสุดลง เม่ือมัคคุเทศก# 
(๑) ตาย 
(๒) ไม:ได/รับการต:ออายุใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#ตามมาตรา ๕๖ หรือ 
(๓) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#ตามมาตรา ๖๓ 
 
มาตรา ๖๒  ให/นายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใช/ใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#ได/ไม:เกิน

ครั้งละหกเดือน เม่ือปรากฏว:ามัคคุเทศก# 
(๑) ฝZาฝXนหรือไม:ปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๑๒ (๓) 

หรือมาตรา ๕๗ 
(๒) ฝZาฝXนหรือไม:ปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ หรือมาตรา ๕๘ 
(๓) ฝZาฝXนหรือไม:ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ/าหน/าท่ีซ่ึงสั่งตาม

มาตรา ๗๖ 
มัคคุเทศก#ซ่ึงถูกสั่งพักใช/ใบอนุญาตจะปฏิบัติหน/าท่ีมัคคุเทศก#ในระหว:างถูกสั่งพักใช/

ใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#ไม:ได/ เว/นแต:เป3นกรณีที่นายทะเบียนอนุญาตให/ดําเนินการได/เฉพาะกรณี
เพ่ือป[องกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนแก:นักท:องเท่ียวหรือธุรกิจนําเท่ียว 

 
มาตรา ๖๓  ให/นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#ได/เม่ือ

ปรากฏว:ามัคคุเทศก# 
(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๕๐ (๑) หรือมีลักษณะต/องห/ามตามมาตรา ๕๐ (๒) 

(ก) (ค) (ง) และ (จ) 
(๒) เคยถูกสั่งพักใช/ใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#ตามมาตรา ๖๒ มาแล/ว และภายใน

หนึ่งป4นับแต:วันท่ีถูกสั่งพักใช/ใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#นั้น มีกรณีท่ีอาจถูกสั่งพักใช/ใบอนุญาตเป3น
มัคคุเทศก#อีกไม:ว:าจะเป3นเหตุเดียวกันหรือไม:ก็ตาม 

(๓) ประพฤติหรือปฏิบัติการใดอันเป3นการฝZาฝXนพระราชบัญญัตินี้ หรือก:อให/เกิด
ความเสียหายแก:นักท:องเท่ียวหรือธุรกิจนําเท่ียวอย:างร/ายแรง และนายทะเบียนได/ตักเตือนและสั่ง
ระงับหรือให/แก/ไขแล/ว แต:ไม:ดําเนินการ 

(๔) เป3นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ6WนเฟXอนไม:สมประกอบ หรือ 
(๕) ต/องคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดว:ากระทําความผิดฐานชิงทรัพย# ปล/นทรัพย# ฉ/อโกง 

โกงเจ/าหนี้ หรือยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดฐานฉ/อโกงประชาชนตามกฎหมาย
ว:าด/วยการกู/ยืมเงินท่ีเป3นการฉ/อโกงประชาชน 

ให/นําความในมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ มาใช/บังคับกับการแจ/งคําสั่งและการ
อุทธรณ#คําสั่งด/วยโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
หมวด ๔ 
ผู/นําเท่ียว 

   
 

มาตรา ๖๔๓๕  ผู/ใดประสงค#จะเป3นผู/นําเท่ียวต/องข้ึนทะเบียนเป3นผู/นําเท่ียวตาม
หลักเกณฑ#และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๔/๑๓๖  ผู/ขอข้ึนทะเบียนเป3นผู/นําเท่ียวต/อง 
(๑) มีคุณสมบัติ ดังต:อไปนี้ 

(ก) มีอายุไม:ต่ํากว:ายี่สิบป4บริบูรณ#ในวันยื่นคําขอข้ึนทะเบียนเป3นผู/นําเท่ียว 
(ข) มีสัญชาติไทย 
(ค) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท:าในสาขามัคคุเทศก#หรือสาขา

การท:องเท่ียวท่ีมีวิชาเก่ียวกับมัคคุเทศก# หรือสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงในสาขามัคคุเทศก#หรือสาขาการท:องเท่ียวท่ีมีวิชาเก่ียวกับมัคคุเทศก#ไม:น/อยกว:าท่ี
คณะกรรมการกําหนด หรือสําเร็จการศึกษาไม:ตํ่ากว:ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท:าและได/รับ
วุฒิบัตรว:าได/ผ:านการฝ\กอบรมวิชามัคคุเทศก#หรือผู/นําเท่ียวตามหลักสูตรและสถานฝ\กอบรมท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

(๒) ไม:มีลักษณะต/องห/าม ดังต:อไปนี้ 
(ก) เป3นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให/โทษ หรือเป3นโรคติดต:อท่ี

คณะกรรมการกําหนด 
(ข) เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป3นผู/นําเท่ียวมาแล/วยังไม:ถึงห/าป4นับถึงวันยื่นคําขอ

ข้ึนทะเบียนเป3นผู/นําเท่ียว 
 
มาตรา ๖๕๓๗  ผู/นําเท่ียวมีหน/าท่ีในการนําเท่ียวและอํานวยความสะดวก รวมท้ัง

ดําเนินการให/เป3นไปตามรายการนําเท่ียวตามมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๒๙ แล/วแต:กรณี 
 
มาตรา ๖๖  มาตรฐานในการปฏิบัติหน/าท่ี การแต:งกาย การรักษามารยาท และ

ความประพฤติของผู/นําเท่ียว ให/เป3นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
ผู/นําเท่ียวต/องปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่ง 
 

                                                 
๓๕ มาตรา ๖๔ แก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๖ มาตรา ๖๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๗ มาตรา ๖๕ แก/ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๖๗  ในกรณีที่ปรากฏว:าผู/นําเที่ยวประพฤติหรือปฏิบัติการใดอันเป3นการ
ฝZาฝXนระเบียบท่ีออกตามมาตรา ๖๖ หรือกระทําการใด ๆ อันก:อให/เกิดความเสียหายแก:นักท:องเท่ียว
หรือธุรกิจนําเท่ียวอย:างร/ายแรง ให/นายทะเบียนมีอํานาจตักเตือนและสั่งให/ระงับหรือแก/ไขการกระทํานั้นได/ 

ในกรณีท่ีผู/นําเท่ียวฝZาฝXนหรือไม:ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง 
หรือฝZาฝXนหรือไม:ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ/าหน/าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๗๖ 
ให/นายทะเบียนมีอํานาจสั่งห/ามบุคคลดังกล:าวปฏิบัติหน/าท่ีผู/นําเท่ียวตามระยะเวลาท่ีกําหนดซ่ึงต/อง
ไม:เกินหกเดือนหรือจะเพิกถอนการจดทะเบียนเป3นผู/นําเท่ียวก็ได/ 

 
มาตรา ๖๘๓๘  เม่ือนายทะเบียนมีคําสั่งห/ามปฏิบัติหน/าท่ีหรือสั่งเพิกถอนการจด

ทะเบียนตามมาตรา ๖๗ ให/นายทะเบียนแจ/งให/กรมทราบ และให/กรมแจ/งเวียนชื่อบุคคลดังกล:าวให/
ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบ  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ#และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
หมวด ๕ 

กองทุนคุ/มครองธุรกิจนําเท่ียว 
   

 
มาตรา ๖๙  ให/จัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งเรียกว:า “กองทุนคุ/มครองธุรกิจนําเท่ียว” 

มีวัตถุประสงค#เพ่ือใช/เป3นเงินทดรองจ:ายให/แก:นักท:องเท่ียวซ่ึงได/รับความเสียหายจากการท่ีผู/ประกอบ
ธุรกิจนําเท่ียวไม:ปฏิบัติตามข/อตกลงเก่ียวกับธุรกิจนําเท่ียว หรือตามท่ีได/โฆษณาหรือรับรองไว/กับ
นักท:องเท่ียว หรือตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗๐  กองทุนประกอบด/วยเงินและทรัพย#สิน ดังต:อไปนี้ 
(๑) ทุนประเดิมท่ีการท:องเท่ียวแห:งประเทศไทยจัดสรรให/จํานวนยี่สิบล/านบาท 
(๒) เงินค:าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวและค:าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเรียก

เก็บตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) หลักประกันท่ีตกเป3นของกองทุนตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม 
(๔)๓๙ เงินท่ีผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวจ:ายชดใช/คืนกองทุนและเงินท่ีนายทะเบียนหัก

จากหลักประกันส:งคืนกองทุนตามมาตรา ๔๑ วรรคสาม และเงินเพ่ิมตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
(๕) เงินหรือทรัพย#สินท่ีมีผู/บริจาคหรืออุทิศให/ 
(๖) ดอกผล รายได/ หรือเงินอ่ืนใดของกองทุน 
เงินและทรัพย#สินตามวรรคหนึ่งให/เป3นของกรมเพ่ือใช/ประโยชน#ตามวัตถุประสงค#

ของกองทุน โดยไม:ต/องนําส:งกระทรวงการคลังเพ่ือเป3นรายได/ของแผ:นดิน๔๐ 
                                                 

๓๘ มาตรา ๖๘ แก/ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓๙ มาตรา ๗๐ (๔) แก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔๐ มาตรา ๗๐ วรรคสอง แก/ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๗๑  การเก็บรักษาและการบริหารเงินและทรัพย#สินของกองทุนให/เป3นไป

ตามหลักเกณฑ#และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๗๒  ดอกผลอันเกิดจากกองทุนตามมาตรา ๗๐ (๖) คณะกรรมการจะ

กําหนดให/นํามาเป3นค:าใช/จ:ายในการบริหารและการดําเนินการอันเก่ียวกับกองทุนก็ได/ แต:ต/องไม:เกิน
ก่ึงหนึ่งของดอกผลท่ีได/รับในแต:ละป4 

 
มาตรา ๗๓๔๑  ภายในหนึ่งร/อยยี่สิบวันนับแต:วันสิ้นป4 ให/กรมจัดทํางบดุล งบการเงิน

และบัญชีแสดงการใช/จ:ายเงินกองทุนเสนอคณะกรรมการ 
งบดุลนั้น กรมต/องจัดให/ผู/สอบบัญชีรับอนุญาตดําเนินการสอบบัญชีและจัดทํา

รายงานการสอบบัญชีเสนอคณะกรรมการ 
 

หมวด ๖ 
การควบคุม 

   
 

มาตรา ๗๔๔๒  ให/อธิบดีแต:งต้ังข/าราชการในกรมคนหนึ่งซ่ึงมีตําแหน:งไม:ตํ่ากว:า
ผู/อํานวยการกองเป3นนายทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก#กลาง เพ่ือทําหน/าท่ีเป3นนายทะเบียนใน
การควบคุมธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก#ท่ัวราชอาณาจักร และมีอํานาจหน/าท่ีตามท่ีบัญญัติไว/ใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 
มาตรา ๗๕๔๓  เพื ่อประโยชน#ในการอํานวยความสะดวกและให/บริการแก:

ประชาชนในพ้ืนท่ี อธิบดีจะแต:งต้ังนายทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก#สาขาโดยให/มีอํานาจ
หน/าท่ีรับผิดชอบดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ในเขตจังหวัดหนึ่งหรือหลายจังหวัดก็ได/ 

 
มาตรา ๗๖  ในการปฏิบัติหน/าท่ี ให/นายทะเบียนมีอํานาจดังต:อไปนี้ 
(๑) เข/าไปในสถานท่ีทําการของผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวในระหว:างเวลาทําการหรือ

เข/าไปในยานพาหนะท่ีนักท:องเท่ียวใช/เดินทาง เพ่ือตรวจสอบให/เป3นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) สั่งให/ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวแจ/งข/อมูลเก่ียวกับการดําเนินกิจการท่ีกําหนดเป3น

ครั้งคราวหรือประจํา ตามแบบ รายละเอียด และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

                                                 
๔๑ มาตรา ๗๓ แก/ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔๒ มาตรา ๗๔ แก/ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔๓ มาตรา ๗๕ แก/ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๓) เรียกให/ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียว ตัวแทนหรือลูกจ/าง มัคคุเทศก# หรือผู/นําเท่ียว
มาให/ถ/อยคําหรือชี้แจงเก่ียวกับการประกอบธุรกิจนําเท่ียว หรือการปฏิบัติหน/าท่ีมัคคุเทศก#หรือผู/นํา
เท่ียว แล/วแต:กรณี หรือให/ส:งเอกสารหลักฐานต:าง ๆ ท่ีเก่ียวข/องมาเพ่ือตรวจสอบ 

นายทะเบียนจะมอบหมายเป3นหนังสือให/พนักงานเจ/าหน/าท่ีเป3นผู/ใช/อํานาจตาม
วรรคหนึ่งก็ได/๔๔ 

การใช/อํานาจของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ/าหน/าท่ีต/องไม:ก:อให/เกิดอุปสรรคต:อ
การเดินทางท:องเท่ียวของนักท:องเท่ียวเกินสมควร 

 
มาตรา ๗๗  ในการปฏิบัติหน/าท่ี นายทะเบียนหรือพนักงานเจ/าหน/าท่ีต/องแสดงบัตร

ประจําตัวต:อบุคคลท่ีเก่ียวข/อง 
บัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ/าหน/าท่ีให/เป3นไปตามแบบท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 
 
มาตรา ๗๘  ในการปฏิบัติหน/าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ให/นายทะเบียนและพนักงาน

เจ/าหน/าท่ีเป3นเจ/าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๗๙  ในการปฏิบัติหน/าท่ีของนายทะเบียนและพนักงานเจ/าหน/าท่ีตาม

พระราชบัญญัตินี้ต/องดําเนินการโดยมุ:งท่ีจะเป3นการอํานวยความสะดวกแก:ผู/เก่ียวข/องและให/เกิดผล
ในทางส:งเสริมการท:องเท่ียว 

 
หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๘๐  ผู/ใดประกอบธุรกิจนําเท่ียวโดยไม:ได/รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว

ตามมาตรา ๑๕ หรือประกอบธุรกิจนําเที่ยวในระหว:างถูกสั่งพักใช/ใบอนุญาตอันเป3นการฝZาฝXน
มาตรา ๔๕ วรรคสอง ต/องระวางโทษจําคุกไม:เกินสองป4 หรือปรับไม:เกินห/าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๐/๑๔๕  ผู /ใดประกอบธุรกิจนําเที่ยวโดยไม:ได/รับใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจนําเท่ียวสาขาตามมาตรา ๒๒/๒ ต/องระวางโทษปรับไม:เกินห/าแสนบาท 
 
มาตรา ๘๑๔๖  ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวผู/ใดไม:ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๓๘ 

ต/องระวางโทษปรับไม:เกินสองพันบาท 
                                                 

๔๔ มาตรา ๗๖ วรรคสอง แก/ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔๕ มาตรา ๘๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔๖ มาตรา ๘๑ แก/ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๘๒  ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวผู/ใดฝZาฝXนมาตรา ๒๔ ต/องระวางโทษปรับไม:เกิน

ห/าแสนบาท 
 
มาตรา ๘๓๔๗  ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวผู/ใดไม:ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ 

มาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๓๗ ต/องระวางโทษปรับต้ังแต:ห/าพันบาทถึงห/าหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๘๔  ผู /ประกอบธุรกิจนําเที่ยวผู/ใดฝZาฝXนมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ 

ต/องระวางโทษจําคุกไม:เกินสองป4 หรือปรับไม:เกินห/าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๘๕๔๘  ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวผู/ใดไม:ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ 

วรรคหนึ่ง ต/องระวางโทษปรับไม:เกินห/าแสนบาท 
 
มาตรา ๘๖  ผู/ใดทําหน/าท่ีเป3นมัคคุเทศก#โดยไม:ได/รับใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#ตาม

มาตรา ๔๙ หรือทําหน/าท่ีมัคคุเทศก#ในระหว:างถูกสั่งพักใช/ใบอนุญาตอันเป3นการฝZาฝXนมาตรา ๖๒ 
วรรคสอง ต/องระวางโทษจําคุกไม:เกินหนึ่งป4 หรือปรับไม:เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๗  มัคคุเทศก#ผู/ใดฝZาฝXนมาตรา ๕๑ ต/องระวางโทษปรับไม:เกินห/าพันบาท 
 
มาตรา ๘๘๔๙  มัคคุเทศก#ผู /ใดไม:ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

หรือไม:ติดใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#ตามมาตรา ๕๗ ต/องระวางโทษปรับไม:เกินหนึ่งหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๘๙  มัคคุเทศก#ผู/ใดฝZาฝXนมาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๐ ต/องระวางโทษจําคุก

ไม:เกินหกเดือน หรือปรับไม:เกินห/าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๙๐๕๐  ผู/ใดทําหน/าท่ีเป3นผู/นําเท่ียวโดยไม:ได/ข้ึนทะเบียนเป3นผู/นําเท่ียวตาม

มาตรา ๖๔ ต/องระวางโทษจําคุกไม:เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม:เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๙๑  ผู/นําเท่ียวผู/ใดไม:ปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดท่ีออกตาม

มาตรา ๖๖ ต/องระวางโทษปรับไม:เกินหนึ่งหม่ืนบาท 
                                                 

๔๗ มาตรา ๘๓ แก/ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔๘ มาตรา ๘๕ แก/ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔๙ มาตรา ๘๘ แก/ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๕๐ มาตรา ๙๐ แก/ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๙๒  ผู/นําเท่ียวผู/ใดฝZาฝXนคําสั่งของนายทะเบียนซ่ึงสั่งห/ามปฏิบัติหน/าท่ีผู/นํา

เท่ียวตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ต/องระวางโทษจําคุกไม:เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม:เกินสองหม่ืนบาท
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๙๓  ผู/ใดขัดขวางหรือไม:อํานวยความสะดวกแก:นายทะเบียนหรือพนักงาน

เจ/าหน/าท่ีท่ีได/รับมอบหมายเป3นหนังสือจากนายทะเบียนซ่ึงปฏิบัติหน/าท่ีตามมาตรา ๗๖ ต/องระวาง
โทษจําคุกไม:เกินหกเดือน หรือปรับไม:เกินห/าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๙๔  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซ่ึงมีโทษปรับสถานเดียว หรือมี

โทษจําคุกไม:เกินหนึ่งเดือนไม:ว:าจะมีโทษปรับเป3นจํานวนเท:าใด ให/นายทะเบียนหรือผู/ซ่ึงนายทะเบียน
มอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได/ตามหลักเกณฑ#ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

เม่ือผู/กระทําความผิดได/เสียค:าปรับตามท่ีเปรียบเทียบแล/ว ให/ถือว:าคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๙๕๕๑  ในกรณีท่ีผู/กระทําความผิดเป3นนิติบุคคล ถ/าการกระทําความผิดของ

นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทําของบุคคลใด หรือไม:สั่งการ หรือไม:กระทําการอันเป3น
หน/าท่ีท่ีต/องกระทําของกรรมการผู/จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น 
ผู/นั้นต/องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว/สําหรับความผิดนั้น ๆ ด/วย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๙๖  ให/คณะกรรมการธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก#ตามพระราชบัญญัติธุรกิจ
นําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงปฏิบัติหน/าท่ีอยู:ในวันก:อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช/บังคับเป3น
คณะกรรมการธุร กิจนํา เ ท่ียวและมัคคุเทศก#ตามพระราชบัญญัตินี้  และปฏิ บั ติหน/า ท่ีตาม
พระราชบัญญัตินี้ต:อไปจนกว:าจะได/มีการแต:งต้ังคณะกรรมการธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก#ตาม
พระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ ต/องดําเนินการแต:งต้ังให/แล/วเสร็จภายในเก/าสิบวันนับแต:วันท่ีพระราชบัญญัติ
นี้ใช/บังคับ 

 
มาตรา ๙๗  ให/ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีออกตามพระราชบัญญัติธุรกิจนํา

เท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๓๕ เป3นใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

                                                 
๕๑ มาตรา ๙๕ แก/ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๙๘  ในกรณีท่ีประเทศไทยมีความตกลงกับรัฐบาลต:างประเทศเก่ียวกับการ
ประกอบธุรกิจนําเท่ียวก:อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช/บังคับ รัฐมนตรีจะประกาศยกเว/นคุณสมบัติตาม
มาตรา ๑๖ (๑) (ข) และมาตรา ๑๗ (๑) (ก) และ (ข) ให/แก:ผู/มีสัญชาติของประเทศนั้นก็ได/ 

 
มาตรา ๙๙  ให/ใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#ท่ีออกตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียว

และมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช/ได/ต:อไปจนกว:าจะสิ้นอายุตามท่ีกําหนดไว/ในใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#
นั้น 

เพ่ือประโยชน#ในการต:ออายุใบอนุญาต ให/ถือว:าใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเป3น
ใบอนุญาตท่ีออกให/ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐๐  บรรดาความเสียหายตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีเกิดข้ึนแก:นักท:องเท่ียว มัคคุเทศก# ผู/ประกอบอุตสาหกรรมท:องเท่ียว หรือผู/ประกอบ
ธุรกิจนําเท่ียวก:อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช/บังคับ ให/หน:วยงานดังต:อไปนี้เป3นผู/ดําเนินการพิจารณา
เรื่องร/องเรียนต:อไป โดยให/นําบทบัญญัติท่ีเก่ียวข/องตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# 
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช/บังคับจนกว:าจะพิจารณาแล/วเสร็จ 

(๑) การท:องเท่ียวแห:งประเทศไทย สําหรับเรื่องท่ีบุคคลตามวรรคหนึ่งได/ร/องเรียนไว/
แล/วก:อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช/บังคับ 

(๒) สํานักงานพัฒนาการท:องเท่ียว สําหรับเรื่องท่ีบุคคลตามวรรคหนึ่งร/องเรียน
ภายหลังวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช/บังคับ 

 
มาตรา ๑๐๑  บรรดาหลักประกันท่ีผู/รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียววางไว/กับ

ผู/ว:าการการท:องเท่ียวแห:งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ก:อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช/บังคับ ให/การท:องเท่ียวแห:งประเทศไทยส:งมอบให/แก:สํานักงาน
พัฒนาการท:องเท่ียวเพ่ือหักไว/เป3นหลักประกันตามจํานวนท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๘ ใน
กรณีท่ีเหลือหลักประกันเป3นจํานวนเท:าใดและไม:ปรากฏว:าผู/รับใบอนุญาตดังกล:าว มีกรณีรอการ
พิจารณาตามมาตรา ๑๐๐ ให/สํานักงานพัฒนาการท:องเท่ียวคืนให/แก:ผู/รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนํา
เท่ียวแต:ละรายพร/อมท้ังดอกผลท่ีเกิดข้ึน 

ผู/รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวผู/ใดมีกรณีรอการพิจารณาตามมาตรา ๑๐๐ 
ให/สํานักงานพัฒนาการท:องเท่ียวคืนหลักประกันให/เม่ือได/พิจารณาเรื่องร/องเรียนดังกล:าวแล/วเสร็จโดย
ให/คืนหลักประกันพร/อมท้ังดอกผลให/เท:าท่ีเหลืออยู:ภายหลังจากหักความรับผิดท่ีเกิดข้ึนแล/ว 

 
มาตรา ๑๐๒  บรรดากฎกระทรวง ข/อบัง คับ หรือระเบียบใดท่ีออกตาม

พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ียังมีผลใช/บังคับอยู:ในวันท่ีพระราชบัญญัติ
นี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให/ยังคงใช/บังคับได/ต:อไปเท:าท่ีไม:ขัดหรือแย/งกับพระราชบัญญัตินี้ 
จนกว:าจะได/มีกฎกระทรวง ข/อบังคับ หรือระเบียบท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ใช/บังคับ  ท้ังนี้ 
ต/องไม:เกินสองป4นับแต:วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช/บังคับ 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ผู/รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ#  จุลานนท# 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

อัตราค:าธรรมเนียม๕๒ 
   

 
(๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว  ฉบับละ  ๕,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวสาขา  ฉบับละ  ๒,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#  ฉบับละ  ๓,๐๐๐ บาท 
(๔) ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว  ฉบับละ  ๒,๐๐๐ บาท 
(๕) ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวสาขา  ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 
(๖) ใบแทนใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#  ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 
(๗) การต:ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว  ครั้งละ  ๕,๐๐๐ บาท 
(๘) การต:ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวสาขา  ครั้งละ  ๒,๐๐๐ บาท 
(๙) การต:ออายุใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#  ครั้งละ  ๓,๐๐๐ บาท 

                                                 
๕๒ อัตราค:าธรรมเนียม แก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช/พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีได/มีการปฏิรูประบบราชการ
และมีการจัดต้ังกระทรวงการท:องเท่ียวและกีฬาข้ึนตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงรับผิดชอบภารกิจสําคัญประการหนึ่งเก่ียวกับการท:องเท่ียวและพัฒนามาตรฐานการ
บริการด/านการท:องเท่ียวและแหล:งท:องเท่ียว ตลอดจนสนับสนุนการประกอบธุรกิจนําเท่ียวและ
มัคคุเทศก#ให/มีมาตรฐานสากล โดยมีสํานักงานพัฒนาการท:องเท่ียวซ่ึงเป3นส:วนราชการในสังกัด
กระทรวงการท:องเท่ียวและกีฬาเป3นผู/ดําเนินการแทนการท:องเท่ียวแห:งประเทศไทยท่ีดําเนินการอยู:เดิม 
ประกอบกับมาตรฐานเก่ียวกับการคุ/มครองนักท:องเท่ียวและมาตรการในการกําหนดให/ผู/ประกอบ
ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก#ต/องปฏิบัติเพ่ือประโยชน#แห:งธุรกิจนําเท่ียวยังไม:เหมาะสม รวมท้ัง
มาตรการต:าง ๆ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก/ไขเพ่ิมเติม 
ไม:เอ้ือต:อการปฏิบัติในรูปแบบของการบริหารราชการของส:วนราชการ สมควรท่ีจะต/องปรับปรุง
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๓๕ ให/เป3นไปตามหลักการดังกล:าว  จึง
จําเป3นต/องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๕๓ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให/ใช/บังคับเม่ือพ/นกําหนดหนึ่งร/อยยี่สิบวันนับแต:วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป3นต/นไป 
 

มาตรา ๔๖  ให/ยกเลิกอัตราค:าธรรมเนียมท/ายพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและ
มัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให/ใช/อัตราค:าธรรมเนียมท/ายพระราชบัญญัตินี้แทน 

 
มาตรา ๔๗  การแต:งต้ังกรรมการผู/ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห:ง

พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก/ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
ให/ดําเนินการให/แล/วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต:วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช/บังคับ 

ในระหว:างท่ียังไม:มีการแต:งต้ังกรรมการผู/ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให/กรรมการโดย
ตําแหน:งตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห:งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ซ่ึงแก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติหน/าท่ีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก:อน 

 
มาตรา ๔๘  คําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว คําขอรับใบอนุญาตเป3น

มัคคุเทศก# คําขอข้ึนทะเบียนเป3นผู/นําเท่ียว และคําขอต:ออายุใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก# ท่ีได/ยื่นไว/ก:อน
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช/บังคับ และยังอยู:ในระหว:างการพิจารณาของนายทะเบียน ให/ถือว:าเป3นคําขอ
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงแก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
และให/นายทะเบียนพิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ท่ีใช/บังคับอยู:ในวันก:อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใช/บังคับ 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีออกตามคําขอในวรรคหนึ่ง ให/มีอายุสองป4นับแต:
วันท่ีออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว 

                                                 
๕๓ ราชกิจจานุเบกษา เล:ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๗๖ ก/หน/า ๑/๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๔๙  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเ ท่ียวท่ียังมีผลอยู: ในวันก:อนวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใช/บังคับ ให/คงใช/ได/ต:อไปจนถึงวันครบกําหนดสองป4นับจากวันชําระค:าธรรมเนียม
ครั้งสุดท/าย 

ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีใบอนุญาตจะครบกําหนดตามวรรคหนึ่ง หากประสงค#จะ
ประกอบธุรกิจนําเท่ียวต:อไปให/ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวตามบทบัญญัติแห:ง
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงแก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ภายในสามสิบวันก:อนใบอนุญาตครบกําหนด และเม่ือได/ยื่นคําขอรับใบอนุญาตแล/วให/ประกอบธุรกิจ
นําเท่ียวต:อไปได/จนกว:าจะได/รับแจ/งการไม:อนุญาตจากนายทะเบียน เพ่ือประโยชน#แห:งการนี้ ให/ถือว:า
หลักประกันท่ีได/วางไว/เดิมเป3นส:วนหนึ่งของหลักประกันท่ีต/องวางตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวซ่ึงได/รับแจ/งการไม:อนุญาตจากนายทะเบียนตามวรรคสอง 
ต/องเลิกการประกอบธุรกิจนําเท่ียวภายในสามสิบวันนับแต:วันท่ีได/รับหนังสือแจ/งการไม:อนุญาต 

 
มาตรา ๕๐  ให/ผู/ประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามมาตรา ๔๙ แห:งพระราชบัญญัตินี้

ที่มีสถานที่ประกอบธุรกิจนําเท่ียวสาขาอยู:ในวันก:อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช/บังคับ ประกอบธุรกิจ
นําเท่ียวสาขานั้นต:อไปได/จนกว:าจะได/รับแจ/งการไม:อนุญาตจากนายทะเบียนตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง 
แห:งพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ผู /ประกอบธุรกิจนําเที่ยวได/รับแจ/งการอนุญาตจากนายทะเบียนตาม
มาตรา ๔๙ แห:งพระราชบัญญัตินี้แล/ว ให/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวสาขาได/ต:อไป แต:จะต/องมาขอรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวสาขาตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวันนับแต:วันท่ีได/รับแจ/ง
ดังกล:าว 

 
มาตรา ๕๑  หลักประกันที่เป3นพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจท่ี

ผู /ประกอบธุรกิจนําเท่ียวได/วางไว/ก:อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช/บังคับ ให/ใช/ได/ต:อไปจนกว:าจะถึง
กําหนดต:ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว 

 
มาตรา ๕๒  ใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#ท่ียังมีผลอยู:ในวันก:อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้

ใช/บังคับ ให/คงใช/ได/ต:อไปจนกว:าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุ 
เพ่ือประโยชน#ในการต:ออายุใบอนุญาต ให/ถือว:าใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเป3น

ใบอนุญาตท่ีออกให/ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงแก/ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี ้ และให/นํามาตรา ๕๖ แห:งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงแก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช/บังคับในการขอต:ออายุใบอนุญาตด/วย 

 
มาตรา ๕๓  ผู/ซ่ึงได/ข้ึนทะเบียนเป3นผู/นําเท่ียวอยู:ในวันก:อนวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใช/บังคับ ให/ถือว:าเป3นผู/ข้ึนทะเบียนเป3นผู/นําเท่ียวตามมาตรา ๖๔ แห:งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียว
และมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงแก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา  ๕๔  มัค คุ เทศก# ท่ีปฏิ บั ติหน/ า ท่ี เป3นผู/ นํ า เ ท่ียวอยู: ในวันก: อนวัน ท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช/บังคับ หากประสงค#จะปฏิบัติหน/าท่ีเป3นผู/นําเท่ียวต:อไปให/มาขอข้ึนทะเบียนเป3น
ผู/นําเท่ียวภายในเก/าสิบวันนับแต:วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช/บังคับ และให/ปฏิบัติหน/าท่ีต:อไปได/จนกว:า
จะได/รับแจ/งการไม:รับข้ึนทะเบียน 

 
มาตรา ๕๕  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ข/อบังคับ หรือประกาศท่ีออกตาม

พระราชบัญญัติธุร กิจนํ า เ ท่ียวและมัคคุเทศก#  พ.ศ.  ๒๕๕๑ ท่ีใช/ บั ง คับอยู: ในวันก:อนวัน ท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช/บังคับ ให/ยังคงใช/บังคับได/ต:อไปเพียงเท:าท่ีไม:ขัดหรือแย/งกับพระราชบัญญัติธุรกิจ
นําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงแก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว:าจะมีกฎกระทรวง 
ระเบียบ ข/อบังคับ หรือประกาศ ท่ีออกตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ซ่ึงแก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใช/บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข/อบังคับ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง 
ให/ดําเนินการให/แล/วเสร็จภายในหนึ่งร/อยแปดสิบวันนับแต:วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช/บังคับ หากไม:
สามารถดําเนินการได/ให/รัฐมนตรีรายงานเหตุผลท่ีไม:อาจดําเนินการได/ต:อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 
มาตรา ๕๖  ให/รัฐมนตรีว:าการกระทรวงการท:องเท่ียวและกีฬารักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช/พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีอุตสาหกรรมท:องเท่ียวเป3น
อุตสาหกรรมหลักในการนํารายได/เข/าสู:ประเทศ ซ่ึงป6จจุบันมีอัตราการแข:งขันสูง สมควรพัฒนา
อุตสาหกรรมธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก#โดยควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการให/บริการ เพ่ือสร/าง
ภาพลักษณ#ท่ีดีต:ออุตสาหกรรมท:องเท่ียว เพ่ิมขีดความสามารถในการแข:งขันในระดับสากล จึงสมควร
ปรับปรุงหลักเกณฑ#ในการกํากับดูแลธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก#ให/มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยแก/ไข
องค#ประกอบของคณะกรรมการธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก#เพ่ือให/ครอบคลุมหน:วยงานท่ีมีส:วน
เก่ียวข/องให/ครบถ/วนยิ่งข้ึน กําหนดหลักเกณฑ#เก่ียวกับอายุและการต:ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
นําเท่ียว กําหนดให/มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวสาขา แก/ไขหลักเกณฑ#การประกอบธุรกิจ
นําเท่ียวบางประการ เช:น แก/ไขเรื่องการวางหลักประกัน และแก/ไขรายละเอียดท่ีต/องมีในเอกสารการ
โฆษณาชี้ชวนเก่ียวกับรายการนําเท่ียว กําหนดรองรับให/ทายาทของผู/ประกอบธุรกิจนําเท่ียวสามารถ
ประกอบธุรกิจนําเท่ียวต:อไปได/ เพ่ิมเหตุแห:งการพักใช/ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวเพ่ือให/
ครอบคลุมทุกกรณี แก/ไขคุณสมบัติของผู/ขอรับใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#และหลักเกณฑ#การต:ออายุ
ใบอนุญาตเป3นมัคคุเทศก#เพ่ือให/ผู/ประกอบอาชีพเป3นมัคคุเทศก#มีความสามารถในการเป3นมัคคุเทศก#ได/
อย:างแท/จริง รวมท้ังแก/ไขหลักเกณฑ#การข้ึนทะเบียนและคุณสมบัติของผู/ขอข้ึนทะเบียนเป3นผู/นําเท่ียว 
แก/ไขบทกําหนดโทษให/ครอบคลุมทุกกรณี และปรับปรุงอัตราค:าธรรมเนียมให/เหมาะสมยิ่งข้ึน 
ตลอดจนแก/ไขชื่อหน:วยงานและตําแหน:งผู/บริหารเพ่ือให/สอดคล/องกับพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อ
สํานักงานพัฒนาการท:องเท่ียวเป3นกรมการท:องเท่ียว พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงจําเป3นต/องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

คุณากร/จัดทํา 
๔ มกราคม ๒๕๕๖ 

 
ชาญ/ตรวจ 

๔ มกราคม ๒๕๕๖ 
 

ปุณิกา/เพ่ิมเติม 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 
วิชพงษ#/ตรวจ 

๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


