
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# (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให2ไว2 ณ วันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เป5นป6ท่ี ๗๑ ในรัชกาลป9จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล2าฯ 

ให2ประกาศว=า 
 
โดยท่ีเป5นการสมควรแก2ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว=าด2วยธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล2าฯ ให2ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว2โดยคําแนะนําและยินยอม

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

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให2ใช2บังคับเม่ือพ2นกําหนดหนึ่งร2อยยี่สิบวันนับแต=วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป5นต2นไป 
 
มาตรา ๓  ให2ยกเลิกบทนิยามคําว=า “สํานักงาน” และ “ผู2อํานวยการ” ในมาตรา ๔ 

แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
มาตรา ๔  ให2เพ่ิมบทนิยามคําว=า “กรม” และ “อธิบดี” ระหว=างบทนิยามคําว=า 

“กองทุน” และ “นายทะเบียน” ในมาตรา ๔ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

““กรม” หมายความว=า กรมการท=องเท่ียว 
“อธิบดี” หมายความว=า อธิบดีกรมการท=องเท่ียว” 
 
มาตรา ๕  ให2ยกเลิกความในบทนิยามคําว=า “พนักงานเจ2าหน2าท่ี” ในมาตรา ๔ แห=ง

พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให2ใช2ความต=อไปนี้แทน 
““พนักงานเจ2าหน2า ท่ี” หมายความว=า ผู2 ซ่ึ งอธิบดีแต=ง ต้ังให2ปฏิ บัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้” 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๗๖ ก/หน2า ๑/๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 



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 

 

 

 
มาตรา ๖  ให2ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๗ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจ

นําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให2ใช2ความต=อไปนี้แทน 
“มาตรา ๗  ให2มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว=า “คณะกรรมการธุรกิจนําเท่ียวและ

มัคคุเทศก#” ประกอบด2วย ปลัดกระทรวงการท=องเท่ียวและกีฬา เป5นประธานกรรมการ อธิบดี
กรมการท=องเท่ียว เป5นรองประธานกรรมการ ผู2แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม 
ผู2แทนกระทรวงพาณิชย# ผู2แทนกระทรวงมหาดไทย ผู2แทนกระทรวงแรงงาน ผู2แทนกระทรวง
วัฒนธรรม ผู2แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู2แทนสํานักงานคณะกรรมการคุ2มครองผู2บริโภค ผู2บัญชาการ
สํานักงานตรวจคนเข2าเมือง ผู2บังคับการตํารวจท=องเท่ียว ผู2ว=าการการท=องเท่ียวแห=งประเทศไทย 
ประธานสภาอุตสาหกรรมท=องเที่ยวแห=งประเทศไทย เป5นกรรมการโดยตําแหน=ง และผู2ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งรัฐมนตรีแต=งตั้งจํานวนเจ็ดคน เป5นกรรมการ ให2นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก#กลาง 
เป5นกรรมการและเลขานุการ” 

 
มาตรา ๗  ให2ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๕ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจ

นําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให2ใช2ความต=อไปนี้แทน 
“การกําหนดประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ#และวิธีการในการขอรับและการออก

ใบอนุญาต การขอและการต=ออายุใบอนุญาต และการขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาต ให2เป5นไป
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 

 
มาตรา ๘  ให2ยกเลิกความใน (ง) ของ (๒) ของมาตรา ๑๖ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจ

นําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให2ใช2ความต=อไปนี้แทน 
“(ง) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวตามมาตรา ๔๖ (๑) (๓) หรือ (๔) 

หรือใบอนุญาตเป5นมัคคุเทศก#ตามมาตรา ๖๓ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) และยังไม=พ2นกําหนดห2าป6นับถึงวัน
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว” 

 
มาตรา ๙  ให2ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและ

มัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให2ใช2ความต=อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๘  ผู2ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ต2องวาง

หลักประกันเป5นเงินสดหรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารต=อนายทะเบียนเพ่ือเป5นหลักประกันการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ ตามจํานวนเงินท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 

 
มาตรา ๑๐  ให2ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๒ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจ

นําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให2ใช2ความต=อไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๒  ในกรณีท่ีนายทะเบียนมีคําสั่งไม=ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว 

ตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒/๒ ให2ผู2ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวมีสิทธิอุทธรณ#
คําสั่งดังกล=าวเป5นหนังสือต=อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต=วันท่ีได2รับแจ2งคําสั่งจากนายทะเบียน” 

 



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 

 

 

มาตรา ๑๑  ให2เพ่ิมความต=อไปนี้เป5นมาตรา ๒๒/๑ มาตรา ๒๒/๒ และมาตรา ๒๒/๓ 
แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๒๒/๑  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวให2มีอายุสองป6นับแต=วันท่ีออก
ใบอนุญาต 

ผู2ประกอบธุรกิจนําเท่ียวซ่ึงประสงค#จะขอต=ออายุใบอนุญาตต2องยื่นคําขอต=ออายุ
ใบอนุญาตก=อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเม่ือได2ยื่นคําขอต=ออายุใบอนุญาตแล2ว ให2ประกอบธุรกิจนําเท่ียว
ต=อไปได2จนกว=าจะได2รับแจ2งการไม=อนุญาตจากนายทะเบียน และให2นําความในมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ 
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใช2บังคับกับการต=ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวด2วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๒/๒  ผู2ประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีประสงค#จะมีสถานท่ีประกอบธุรกิจนําเท่ียว
สาขา ให2ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวสาขาจากนายทะเบียน 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวสาขาให2มีอายุและประเภทตามใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจนําเท่ียว 

การขอรับและการออกใบอนุญาต การขอและการต=ออายุใบอนุญาต การขอรับและ
การออกใบแทนใบอนุญาต และการแจ2งเลิกสาขา ให2เป5นไปตามหลักเกณฑ#และวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา ๒๒/๓  ในกรณีท่ีผู2ประกอบธุรกิจนําเท่ียวตาย และทายาทของผู2ประกอบ
ธุรกิจนําเท่ียวประสงค#จะประกอบธุรกิจนําเท่ียวนั้นต=อไป ให2ทายาทซ่ึงมีคุณสมบัติและไม=มีลักษณะ
ต2องห2ามตามมาตรา ๑๖ หรือในกรณีท่ีมีทายาทหลายคน ให2ทายาทด2วยกันนั้นตกลงต้ังทายาทคนหนึ่ง
ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม=มีลักษณะต2องห2ามตามมาตรา ๑๖ ประกอบธุรกิจนําเท่ียวได2ต=อไปจนกว=า
ใบอนุญาตจะสิ้นอายุตามมาตรา ๒๒/๑ แต=ต2องแจ2งให2นายทะเบียนทราบภายในหกสิบวันนับแต=
วันท่ีผู2ประกอบธุรกิจนําเท่ียวตาย 

ในระหว=างการประกอบธุรกิจนําเท่ียวตามวรรคหนึ่ง ทายาทของผู2ประกอบธุรกิจ
นําเที่ยวมีหน2าที่และความรับผิดชอบเสมือนผู2ประกอบธุรกิจนําเที่ยว ในกรณีที่ทายาทมิได2แจ2งให2
นายทะเบียนทราบภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให2ถือว=าใบอนุญาตสิ้นสุดลง” 

 
มาตรา ๑๒  ให2เพ่ิมความต=อไปนี้เป5นวรรคสองของมาตรา ๒๓ แห=งพระราชบัญญัติ

ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ 
“ในกรณีมีสถานท่ีประกอบธุรกิจนําเท่ียวสาขา ให2นําความในวรรคหนึ่งมาใช2บังคับ

โดยอนุโลม” 
 
มาตรา ๑๓  ให2ยกเลิกความใน (๗) ของมาตรา ๒๖ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจ

นําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให2ใช2ความต=อไปนี้แทน 
“(๗) การจัดให2มีมัคคุเทศก#หรือผู2นําเท่ียว” 
 
มาตรา ๑๔  ให2เพ่ิมความต=อไปนี้เป5น (๙) ของมาตรา ๒๖ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจ

นําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ 
“(๙) การจัดให2มีการประกันภัยสําหรับอุบัติเหตุ” 
 



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 

 

 

มาตรา ๑๕  ให2ยกเลิกความในมาตรา ๓๑ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและ
มัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให2ใช2ความต=อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๑  ห2ามไม= ให2ผู2ประกอบธุรกิจนําเ ท่ียวจัดบริการนําเ ท่ียวให2แก=
นักท=องเท่ียวโดยไม=เรียกเก็บค=าบริการหรือเรียกเก็บค=าบริการในอัตราท่ีเห็นได2ว=าไม=เพียงพอกับ
ค=าใช2จ=าย  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ#ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด โดยหลักเกณฑ#ดังกล=าวอย=างน2อยให2
กําหนดอัตราค=าบริการข้ันตํ่าและกําหนดให2มีการจัดทําเอกสารท่ีแสดงให2เห็นถึงค=าบริการท่ีเรียกเก็บ” 

 
มาตรา ๑๖  ให2ยกเลิกความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ แห=งพระราชบัญญัติ

ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให2ใช2ความต=อไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๓  ให2ผู2ประกอบธุรกิจนําเ ท่ียวจัดให2 มี มัคคุเทศก# เ ดินทางไปกับ

นักท=องเท่ียวตามหลักเกณฑ#ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
ในการจัดให2นักท=องเท่ียวเดินทางไปต=างประเทศ ถ2าผู2ประกอบธุรกิจนําเท่ียวจัดให2มี

ผู2นําเท่ียวเดินทางไปกับนักท=องเท่ียว ผู2ประกอบธุรกิจนําเท่ียวต2องใช2ผู2นําเท่ียวท่ีได2ข้ึนทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ในการเดินทางไปปฏิบัติหน2าท่ีของมัคคุเทศก#หรือผู2นําเท่ียวตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
ให2ถือว=าเป5นการกระทําในทางการท่ีจ2างของผู2ประกอบธุรกิจนําเท่ียว 

มาตรา ๓๔  ผู2ประกอบธุรกิจนําเท่ียวต2องจัดให2มีการประกันภัยสําหรับอุบัติเหตุ
ให2แก=นักท=องเท่ียว มัคคุเทศก# และผู2นําเท่ียวในระหว=างเดินทางท=องเท่ียว  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ#ท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ผู2ประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีไม=จัดให2มีการประกันภัยสําหรับอุบัติเหตุตามวรรคหนึ่ง
ต2องรับผิดชอบต=อนักท=องเท่ียว มัคคุเทศก# หรือผู2นําเท่ียวเช=นเดียวกับผู2รับประกันภัย” 

 
มาตรา ๑๗  ให2ยกเลิกมาตรา ๓๕ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
มาตรา ๑๘  ให2เพ่ิมความต=อไปนี้เป5น (๑/๑) ของมาตรา ๓๖ แห=งพระราชบัญญัติ

ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ 
“(๑/๑) ไม=ได2รับการต=ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวตามมาตรา ๒๒/๑” 
 
มาตรา ๑๙  ให2ยกเลิกความในมาตรา ๓๗ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและ

มัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให2ใช2ความต=อไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๗  ในกรณีท่ีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๖ 

(๑/๑) (๒) หรือ (๓) ให2ผู2ประกอบธุรกิจนําเท่ียวมีหน2าท่ีดําเนินการตามข2อผูกพันท่ีมีอยู= กับ
นักท=องเท่ียวก=อนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นสุดลง โดยต2องปฏิบัติตามหลักเกณฑ# วิธีการ และระยะเวลาท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง” 

 
มาตรา ๒๐  ให2ยกเลิกความในมาตรา ๓๙ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและ

มัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให2ใช2ความต=อไปนี้แทน 



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 

 

 

“มาตรา ๓๙  หลักประกันท่ีผู2ประกอบธุรกิจนําเท่ียววางไว2ตามมาตรา ๑๘ ไม=อยู=ใน
ความรับผิดแห=งการบังคับคดีตราบเท=าท่ีผู2ประกอบธุรกิจนําเท่ียวยังไม=พ2นจากความรับผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นสุดลง ผู2ประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะขอรับคืนหลักประกันท่ีวาง
ไว2พร2อมท้ังดอกผลได2ก็ต=อเม่ือได2ชําระหนี้ท่ีเกิดข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้เสร็จสิ้นแล2ว 

ในกรณีที่นายทะเบียนได2แจ2งให2ผู 2ประกอบธุรกิจนําเที่ยวมาขอรับหลักประกัน
พร2อมท้ังดอกผลคืนแล2ว ถ2าผู2ประกอบธุรกิจนําเที่ยวไม=มารับคืนภายในสองป6นับแต=วันที่ได2รับแจ2ง 
ให2หลักประกันพร2อมท้ังดอกผลดังกล=าวตกเป5นของกองทุน” 

 
มาตรา ๒๑  ให2ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๔๔ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจ

นําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให2ใช2ความต=อไปนี้แทน 
“ให2กรมแจ2งคําวินิจฉัยของคณะกรรมการให2ผู2ซึ่งเกี่ยวข2องทราบภายในสิบห2าวัน

นับแต=วันท่ีมีคําวินิจฉัย” 
 
มาตรา ๒๒  ให2ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๔๕ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจ

นําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให2ใช2ความต=อไปนี้แทน 
“(๒) ฝSาฝTนหรือไม=ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ 

มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔” 
 
มาตรา ๒๓  ให2ยกเลิก (๓) ของมาตรา ๔๕ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและ

มัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
มาตรา ๒๔  ให2ยกเลิก (๒) ของมาตรา ๔๖ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและ

มัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
มาตรา ๒๕  ให2ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๔๙ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจ

นําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให2ใช2ความต=อไปนี้แทน 
“การกําหนดประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ#และวิธีการในการขอรับและการออก

ใบอนุญาต การขอและการต=ออายุใบอนุญาต และการขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาต ให2เป5นไป
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 

 
มาตรา ๒๖  ให2ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๕๐ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจ

นําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให2ใช2ความต=อไปนี้แทน 
“(๑) มีคุณสมบัติ ดังต=อไปนี้ 

(ก) มีอายุไม= ตํ่ากว=าสิบแปดป6บริบูรณ#ในวันยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป5น
มัคคุเทศก# 

(ข) มีสัญชาติไทย 



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 

 

 

(ค) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท=าในสาขามัคคุเทศก#หรือ
สาขาการท=องเ ท่ียวท่ีมีวิชาเ ก่ียวกับมัคคุเทศก#  หรือสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขามัคคุเทศก#หรือสาขาการท=องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก#
ไม=น2อยกว=าท่ีคณะกรรมการกําหนด หรือได2รับวุฒิบัตรว=าได2ผ=านการฝUกอบรมวิชามัคคุเทศก#ตาม
หลักสูตรและสถานฝUกอบรมท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(ง) ผ=านการทดสอบความรู2ความสามารถในการเป5นมัคคุเทศก#ตามหลักเกณฑ#
และวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด” 

 
มาตรา ๒๗  ให2ยกเลิกความใน (ค) ของ (๒) ของมาตรา ๕๐ แห=งพระราชบัญญัติ

ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให2ใช2ความต=อไปนี้แทน 
“(ค) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวตามมาตรา ๔๖ (๑) (๓) หรือ (๔) 

หรือใบอนุญาตเป5นมัคคุเทศก#ตามมาตรา ๖๓ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) และยังไม=พ2นกําหนดห2าป6นับถึง
วันยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป5นมัคคุเทศก#” 

 
มาตรา ๒๘  ให2ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๑ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจ

นําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให2ใช2ความต=อไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๑  เพ่ือประโยชน#ในการส=งเสริมมัคคุเทศก#และการท=องเท่ียวในท2องถ่ิน

หรือชุมชนเป5นการเฉพาะ เมื่อคณะกรรมการได2ประกาศเขตพื้นที่ในท2องถิ่นหรือชุมชนใดตาม
มาตรา ๑๒ (๔) แล2ว รัฐมนตรีจะประกาศยกเว2นคุณสมบัติตามมาตรา ๕๐ (๑) (ก) (ค) หรือ (ง) 
สําหรับผู2ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป5นมัคคุเทศก#ซ่ึงจะให2บริการเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีนั้น รวมตลอดท้ัง
ยกเว2นหรือลดค=าธรรมเนียมใบอนุญาตเป5นมัคคุเทศก#ให2ด2วยก็ได2” 

 
มาตรา ๒๙  ให2ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๖ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจ

นําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให2ใช2ความต=อไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๖  ใบอนุญาตเป5นมัคคุเทศก#ให2มีอายุห2าป6นับแต=วันท่ีออกใบอนุญาต และ

อาจต=ออายุใบอนุญาตเป5นมัคคุเทศก#ได2 โดยผู2ขอต=ออายุใบอนุญาตเป5นมัคคุเทศก#ต2องผ=านการอบรม
และทดสอบความรู2ความสามารถในการเป5นมัคคุเทศก#ตามหลักเกณฑ#และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด” 

 
มาตรา ๓๐  ให2ยกเลิกความในมาตรา ๕๗ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและ

มัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให2ใช2ความต=อไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๗  มาตรฐานในการปฏิบัติหน2าที่ การแต=งกาย การรักษามารยาท 

ความประพฤติ และการตรวจสุขภาพของมัคคุเทศก# ให2เป5นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
มัคคุเทศก#ต2องปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่ง และต2อง

ติดใบอนุญาตเป5นมัคคุเทศก#ตลอดเวลาท่ีทําหน2าท่ีมัคคุเทศก#ตามลักษณะท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนด” 

 



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 

 

 

มาตรา ๓๑  ให2ยกเลิกความในมาตรา ๖๔ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและ
มัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให2ใช2ความต=อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๔  ผู2ใดประสงค#จะเป5นผู2นําเท่ียวต2องข้ึนทะเบียนเป5นผู2นําเท่ียวตาม
หลักเกณฑ#และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 

 
มาตรา ๓๒  ให2เพิ่มความต=อไปนี้เป5นมาตรา ๖๔/๑ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจ

นําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ 
“มาตรา ๖๔/๑  ผู2ขอข้ึนทะเบียนเป5นผู2นําเท่ียวต2อง 
(๑) มีคุณสมบัติ ดังต=อไปนี้ 

(ก) มีอายุไม=ต่ํากว=ายี่สิบป6บริบูรณ#ในวันยื่นคําขอข้ึนทะเบียนเป5นผู2นําเท่ียว 
(ข) มีสัญชาติไทย 
(ค) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท=าในสาขามัคคุเทศก#หรือสาขา

การท=องเท่ียวท่ีมีวิชาเก่ียวกับมัคคุเทศก# หรือสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงในสาขามัคคุเทศก#หรือสาขาการท=องเท่ียวท่ีมีวิชาเก่ียวกับมัคคุเทศก#ไม=น2อยกว=าท่ี
คณะกรรมการกําหนด หรือสําเร็จการศึกษาไม=ตํ่ากว=ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท=าและได2รับ
วุฒิบัตรว=าได2ผ=านการฝUกอบรมวิชามัคคุเทศก#หรือผู2นําเท่ียวตามหลักสูตรและสถานฝUกอบรมท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

(๒) ไม=มีลักษณะต2องห2าม ดังต=อไปนี้ 
(ก) เป5นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให2โทษ หรือเป5นโรคติดต=อท่ี

คณะกรรมการกําหนด 
(ข) เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป5นผู2นําเท่ียวมาแล2วยังไม=ถึงห2าป6นับถึงวันยื่นคําขอ

ข้ึนทะเบียนเป5นผู2นําเท่ียว” 
 
มาตรา ๓๓  ให2ยกเลิกความในมาตรา ๖๕ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและ

มัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให2ใช2ความต=อไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๕  ผู2นําเท่ียวมีหน2าท่ีในการนําเท่ียวและอํานวยความสะดวก รวมท้ัง

ดําเนินการให2เป5นไปตามรายการนําเท่ียวตามมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๒๙ แล2วแต=กรณี” 
 
มาตรา ๓๔  ให2ยกเลิกความในมาตรา ๖๘ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและ

มัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให2ใช2ความต=อไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๘  เม่ือนายทะเบียนมีคําสั่งห2ามปฏิบัติหน2าท่ีหรือสั่งเพิกถอนการจด

ทะเบียนตามมาตรา ๖๗ ให2นายทะเบียนแจ2งให2กรมทราบ และให2กรมแจ2งเวียนชื่อบุคคลดังกล=าวให2
ผู2ประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบ  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ#และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด” 

 
มาตรา ๓๕  ให2ยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๗๐ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจ

นําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให2ใช2ความต=อไปนี้แทน 
“(๔) เงินที่ผู2ประกอบธุรกิจนําเที่ยวจ=ายชดใช2คืนกองทุนและเงินที่นายทะเบียน

หักจากหลักประกันส=งคืนกองทุนตามมาตรา ๔๑ วรรคสาม และเงินเพ่ิมตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง” 



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 ๓๖  ให2ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๗๐ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจ

นําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให2ใช2ความต=อไปนี้แทน 
“เงินและทรัพย#สินตามวรรคหนึ่งให2เป5นของกรมเพ่ือใช2ประโยชน#ตามวัตถุประสงค#

ของกองทุน โดยไม=ต2องนําส=งกระทรวงการคลังเพ่ือเป5นรายได2ของแผ=นดิน” 
 
มาตรา ๓๗  ให2ยกเลิกความในมาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๕ แห=ง

พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให2ใช2ความต=อไปนี้แทน 
“มาตรา ๗๓  ภายในหนึ่งร2อยยี่สิบวันนับแต=วันสิ้นป6 ให2กรมจัดทํางบดุล งบการเงิน

และบัญชีแสดงการใช2จ=ายเงินกองทุนเสนอคณะกรรมการ 
งบดุลนั้น กรมต2องจัดให2ผู2สอบบัญชีรับอนุญาตดําเนินการสอบบัญชีและจัดทํา

รายงานการสอบบัญชีเสนอคณะกรรมการ 
มาตรา ๗๔  ให2อธิบดีแต=งต้ังข2าราชการในกรมคนหนึ่งซ่ึงมีตําแหน=งไม= ตํ่ากว=า

ผู2อํานวยการกองเป5นนายทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก#กลาง เพ่ือทําหน2าท่ีเป5นนายทะเบียนใน
การควบคุมธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก#ท่ัวราชอาณาจักร และมีอํานาจหน2าท่ีตามท่ีบัญญัติไว2ใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๗๕  เพ่ือประโยชน#ในการอํานวยความสะดวกและให2บริการแก=ประชาชน
ในพ้ืนท่ี อธิบดีจะแต=งต้ังนายทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก#สาขาโดยให2มีอํานาจหน2าท่ี
รับผิดชอบดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ในเขตจังหวัดหนึ่งหรือหลายจังหวัดก็ได2” 

 
มาตรา ๓๘  ให2ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๗๖ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจ

นําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให2ใช2ความต=อไปนี้แทน 
“นายทะเบียนจะมอบหมายเป5นหนังสือให2พนักงานเจ2าหน2าท่ีเป5นผู2ใช2อํานาจตาม

วรรคหนึ่งก็ได2” 
 
มาตรา ๓๙  ให2เพิ่มความต=อไปนี้เป5นมาตรา ๘๐/๑ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจ

นําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ 
“มาตรา ๘๐/๑  ผู2ใดประกอบธุรกิจนําเท่ียวโดยไม=ได2รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

นําเท่ียวสาขาตามมาตรา ๒๒/๒ ต2องระวางโทษปรับไม=เกินห2าแสนบาท” 
 
มาตรา ๔๐  ให2ยกเลิกความในมาตรา ๘๑ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและ

มัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให2ใช2ความต=อไปนี้แทน 
“มาตรา ๘๑  ผู2ประกอบธุรกิจนําเท่ียวผู2ใดไม=ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๓๘ 

ต2องระวางโทษปรับไม=เกินสองพันบาท” 
 
มาตรา ๔๑  ให2ยกเลิกความในมาตรา ๘๓ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและ

มัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให2ใช2ความต=อไปนี้แทน 



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 ๘๓  ผู2ประกอบธุรกิจนําเท่ียวผู2ใดไม=ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ 
มาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๓๗ ต2องระวางโทษปรับต้ังแต=ห2าพันบาทถึงห2าหม่ืนบาท” 

 
มาตรา ๔๒  ให2ยกเลิกความในมาตรา ๘๕ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและ

มัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให2ใช2ความต=อไปนี้แทน 
“มาตรา ๘๕  ผู2ประกอบธุรกิจนําเท่ียวผู2ใดไม=ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ 

วรรคหนึ่ง ต2องระวางโทษปรับไม=เกินห2าแสนบาท” 
 
มาตรา ๔๓  ให2ยกเลิกความในมาตรา ๘๘ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและ

มัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให2ใช2ความต=อไปนี้แทน 
“มาตรา ๘๘  มัคคุเทศก#ผู 2ใดไม=ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

หรือไม=ติดใบอนุญาตเป5นมัคคุเทศก#ตามมาตรา ๕๗ ต2องระวางโทษปรับไม=เกินหนึ่งหม่ืนบาท” 
 
มาตรา ๔๔  ให2ยกเลิกความในมาตรา ๙๐ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและ

มัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให2ใช2ความต=อไปนี้แทน 
“มาตรา ๙๐  ผู2ใดทําหน2าท่ีเป5นผู2นําเท่ียวโดยไม=ได2ข้ึนทะเบียนเป5นผู2นําเท่ียวตาม

มาตรา ๖๔ ต2องระวางโทษจําคุกไม=เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม=เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 
 
มาตรา ๔๕  ให2ยกเลิกความในมาตรา ๙๕ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและ

มัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให2ใช2ความต=อไปนี้แทน 
“มาตรา ๙๕  ในกรณีท่ีผู2กระทําความผิดเป5นนิติบุคคล ถ2าการกระทําความผิดของ

นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทําของบุคคลใด หรือไม=สั่งการ หรือไม=กระทําการอันเป5น
หน2าท่ีท่ีต2องกระทําของกรรมการผู2จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น 
ผู2นั้นต2องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว2สําหรับความผิดนั้น ๆ ด2วย” 

 
มาตรา ๔๖  ให2ยกเลิกอัตราค=าธรรมเนียมท2ายพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและ

มัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ และให2ใช2อัตราค=าธรรมเนียมท2ายพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔๗  การแต=งต้ังกรรมการผู2ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห=ง

พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก2ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
ให2ดําเนินการให2แล2วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต=วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช2บังคับ 

ในระหว=างท่ียังไม=มีการแต=งต้ังกรรมการผู2ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให2กรรมการโดย
ตําแหน=งตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ซ่ึงแก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติหน2าท่ีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก=อน 

 
มาตรา ๔๘  คําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว คําขอรับใบอนุญาตเป5น

มัคคุเทศก# คําขอข้ึนทะเบียนเป5นผู2นําเท่ียว และคําขอต=ออายุใบอนุญาตเป5นมัคคุเทศก# ท่ีได2ยื่นไว2ก=อน
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช2บังคับ และยังอยู=ในระหว=างการพิจารณาของนายทะเบียน ให2ถือว=าเป5นคําขอ



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 

 

 

ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงแก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
และให2นายทะเบียนพิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ท่ีใช2บังคับอยู=ในวันก=อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใช2บังคับ 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีออกตามคําขอในวรรคหนึ่ง ให2มีอายุสองป6นับแต=
วันท่ีออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว 

 
มาตรา ๔๙  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเ ท่ียวท่ียังมีผลอยู= ในวันก=อนวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใช2บังคับ ให2คงใช2ได2ต=อไปจนถึงวันครบกําหนดสองป6นับจากวันชําระค=าธรรมเนียม
ครั้งสุดท2าย 

ผู2ประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีใบอนุญาตจะครบกําหนดตามวรรคหนึ่ง หากประสงค#จะ
ประกอบธุรกิจนําเท่ียวต=อไปให2ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวตามบทบัญญัติแห=ง
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงแก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ภายในสามสิบวันก=อนใบอนุญาตครบกําหนด และเม่ือได2ยื่นคําขอรับใบอนุญาตแล2วให2ประกอบธุรกิจ
นําเท่ียวต=อไปได2จนกว=าจะได2รับแจ2งการไม=อนุญาตจากนายทะเบียน เพ่ือประโยชน#แห=งการนี้ ให2ถือว=า
หลักประกันท่ีได2วางไว2เดิมเป5นส=วนหนึ่งของหลักประกันท่ีต2องวางตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู2ประกอบธุรกิจนําเท่ียวซ่ึงได2รับแจ2งการไม=อนุญาตจากนายทะเบียนตามวรรคสอง 
ต2องเลิกการประกอบธุรกิจนําเท่ียวภายในสามสิบวันนับแต=วันท่ีได2รับหนังสือแจ2งการไม=อนุญาต 

 
มาตรา ๕๐  ให2ผู2ประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามมาตรา ๔๙ แห=งพระราชบัญญัตินี้

ที่มีสถานที่ประกอบธุรกิจนําเท่ียวสาขาอยู=ในวันก=อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช2บังคับ ประกอบธุรกิจ
นําเท่ียวสาขานั้นต=อไปได2จนกว=าจะได2รับแจ2งการไม=อนุญาตจากนายทะเบียนตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง 
แห=งพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ผู 2ประกอบธุรกิจนําเที่ยวได2รับแจ2งการอนุญาตจากนายทะเบียนตาม
มาตรา ๔๙ แห=งพระราชบัญญัตินี้แล2ว ให2ประกอบธุรกิจนําเท่ียวสาขาได2ต=อไป แต=จะต2องมาขอรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวสาขาตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวันนับแต=วันท่ีได2รับแจ2ง
ดังกล=าว 

 
มาตรา ๕๑  หลักประกันที่เป5นพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจท่ี

ผู 2ประกอบธุรกิจนําเท่ียวได2วางไว2ก=อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช2บังคับ ให2ใช2ได2ต=อไปจนกว=าจะถึง
กําหนดต=ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว 

 
มาตรา ๕๒  ใบอนุญาตเป5นมัคคุเทศก#ท่ียังมีผลอยู=ในวันก=อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้

ใช2บังคับ ให2คงใช2ได2ต=อไปจนกว=าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุ 
เพ่ือประโยชน#ในการต=ออายุใบอนุญาต ให2ถือว=าใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเป5น

ใบอนุญาตท่ีออกให2ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงแก2ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี ้ และให2นํามาตรา ๕๖ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก# 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงแก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช2บังคับในการขอต=ออายุใบอนุญาตด2วย 

 



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 

 

 

มาตรา ๕๓  ผู2ซ่ึงได2ข้ึนทะเบียนเป5นผู2นําเท่ียวอยู=ในวันก=อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช2บังคับ ให2ถือว=าเป5นผู2ข้ึนทะเบียนเป5นผู2นําเท่ียวตามมาตรา ๖๔ แห=งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียว
และมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงแก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา  ๕๔  มัค คุ เทศก# ท่ีปฏิ บั ติหน2 า ท่ี เป5นผู2 นํ า เ ท่ียวอยู= ในวันก= อนวัน ท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใช2บังคับ หากประสงค#จะปฏิบัติหน2าท่ีเป5นผู2นําเท่ียวต=อไปให2มาขอข้ึนทะเบียนเป5น
ผู2นําเท่ียวภายในเก2าสิบวันนับแต=วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช2บังคับ และให2ปฏิบัติหน2าท่ีต=อไปได2จนกว=า
จะได2รับแจ2งการไม=รับข้ึนทะเบียน 

 
มาตรา ๕๕  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ข2อบังคับ หรือประกาศท่ีออกตาม

พระราชบัญญัติธุร กิจนํ า เ ท่ียวและมัคคุเทศก#  พ.ศ.  ๒๕๕๑ ท่ีใช2 บั ง คับอยู= ในวันก=อนวัน ท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช2บังคับ ให2ยังคงใช2บังคับได2ต=อไปเพียงเท=าท่ีไม=ขัดหรือแย2งกับพระราชบัญญัติธุรกิจ
นําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงแก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว=าจะมีกฎกระทรวง 
ระเบียบ ข2อบังคับ หรือประกาศ ท่ีออกตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก# พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ซ่ึงแก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใช2บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข2อบังคับ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง 
ให2ดําเนินการให2แล2วเสร็จภายในหนึ่งร2อยแปดสิบวันนับแต=วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช2บังคับ หากไม=
สามารถดําเนินการได2ให2รัฐมนตรีรายงานเหตุผลท่ีไม=อาจดําเนินการได2ต=อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 
มาตรา ๕๖  ให2รัฐมนตรีว=าการกระทรวงการท=องเท่ียวและกีฬารักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผู2รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ#  จันทร#โอชา 

นายกรัฐมนตรี 



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 

 

 

อัตราค=าธรรมเนียม 
   

 
(๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว  ฉบับละ  ๕,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวสาขา  ฉบับละ  ๒,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตเป5นมัคคุเทศก#  ฉบับละ  ๓,๐๐๐ บาท 
(๔) ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว  ฉบับละ  ๒,๐๐๐ บาท 
(๕) ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวสาขา  ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 
(๖) ใบแทนใบอนุญาตเป5นมัคคุเทศก#  ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 
(๗) การต=ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว  ครั้งละ  ๕,๐๐๐ บาท 
(๘) การต=ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวสาขา  ครั้งละ  ๒,๐๐๐ บาท 
(๙) การต=ออายุใบอนุญาตเป5นมัคคุเทศก#  ครั้งละ  ๓,๐๐๐ บาท 



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 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช2พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีอุตสาหกรรมท=องเท่ียวเป5น
อุตสาหกรรมหลักในการนํารายได2เข2าสู=ประเทศ ซ่ึงป9จจุบันมีอัตราการแข=งขันสูง สมควรพัฒนา
อุตสาหกรรมธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก#โดยควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการให2บริการ เพ่ือสร2าง
ภาพลักษณ#ท่ีดีต=ออุตสาหกรรมท=องเท่ียว เพ่ิมขีดความสามารถในการแข=งขันในระดับสากล จึงสมควร
ปรับปรุงหลักเกณฑ#ในการกํากับดูแลธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก#ให2มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยแก2ไข
องค#ประกอบของคณะกรรมการธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก#เพ่ือให2ครอบคลุมหน=วยงานท่ีมีส=วน
เก่ียวข2องให2ครบถ2วนยิ่งข้ึน กําหนดหลักเกณฑ#เก่ียวกับอายุและการต=ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
นําเท่ียว กําหนดให2มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวสาขา แก2ไขหลักเกณฑ#การประกอบธุรกิจ
นําเท่ียวบางประการ เช=น แก2ไขเรื่องการวางหลักประกัน และแก2ไขรายละเอียดท่ีต2องมีในเอกสารการ
โฆษณาชี้ชวนเก่ียวกับรายการนําเท่ียว กําหนดรองรับให2ทายาทของผู2ประกอบธุรกิจนําเท่ียวสามารถ
ประกอบธุรกิจนําเท่ียวต=อไปได2 เพ่ิมเหตุแห=งการพักใช2ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวเพ่ือให2
ครอบคลุมทุกกรณี แก2ไขคุณสมบัติของผู2ขอรับใบอนุญาตเป5นมัคคุเทศก#และหลักเกณฑ#การต=ออายุ
ใบอนุญาตเป5นมัคคุเทศก#เพ่ือให2ผู2ประกอบอาชีพเป5นมัคคุเทศก#มีความสามารถในการเป5นมัคคุเทศก#ได2
อย=างแท2จริง รวมท้ังแก2ไขหลักเกณฑ#การข้ึนทะเบียนและคุณสมบัติของผู2ขอข้ึนทะเบียนเป5นผู2นําเท่ียว 
แก2ไขบทกําหนดโทษให2ครอบคลุมทุกกรณี และปรับปรุงอัตราค=าธรรมเนียมให2เหมาะสมยิ่งข้ึน 
ตลอดจนแก2ไขชื่อหน=วยงานและตําแหน=งผู2บริหารเพ่ือให2สอดคล2องกับพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อ
สํานักงานพัฒนาการท=องเท่ียวเป5นกรมการท=องเท่ียว พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงจําเป5นต2องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 



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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ปุณิกา/ปริยานุช/จัดทํา 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 
วิชพงษ#/ตรวจ 

๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


