
พระราชบญัญตัิธุรกจิน าเที่ยวและมคัคคคเุทกก  

พ.ก.2551, พ.ก. 2559

ผก.ฉนัทชั  วรรณถนอม



พระราชบญัญตัธุิรกจิน าเที่ยวและมคัคคคุเทกก  พ.ก.๒๕๕๑ ภมูิพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไ้ว ้ณ วนัที่ ๓๐ มกราคคม พ.ก.๒๕๕๑ เป็นปีที่ ๖๓ ในรชักาลปจัจุบนั

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกากว่ า 

โดยที่เป็นการสมคควรปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจน าเที่ยวและมคัคคคุเทกก  พระราชบัญญตัิน้ีมี

บทบญัญตับิางประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธิและเสรภีาพของบคุคคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา 

๓๓ และมาตรา ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัิใหก้ระท าไดโ้ดยอากยัอ านาจตาม

บทบญัญตัแิหง่กฎหมาย จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัิข้ึนไวโ้ดยคค าแนะน าและ

ยนิยอมของสภานิตบิญัญตัิแหง่ชาต ิดงัต่อไปน้ี 



มาตรา ๑ พระราชบญัญตัน้ีิเรยีกว่า “พระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ. ๒๕๕๑”

มาตรา ๒ พระราชบญัญตัน้ีิใหใ้ชบ้งัคบัเมือ่พน้ก าหนดหกสบิวนันบัแต่วนัประกาศ 

ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ ใหย้กเลกิ

(๑) พระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ. ๒๕๓๕

(๒) พระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕



มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตันิี้

“ธุรกิจน าเที่ยว” หมายความว่า ธุรกิจเกี่ยวกบัการน านกัท่องเที่ยวเดนิทางไปท่องเที่ยว หรือเดนิทางไปเพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่น โดยจ ัดใหม้บีริการหรือการอ านวยความ

สะดวกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืหลายอย่าง อนัไดแ้ก่ สถานทีพ่กั อาหาร มคัคุเทศก ์หรอืบรกิารอื่นใดตามทีก่  าหนดในกฎกระทรวง

“นักท่องเที่ยว” หมายความวา่ ผูเ้ดนิทางจากทีห่นึ่งไปยงัอกีทีห่นึ่งเพือ่ประโยชนใ์นการพกัผ่อนหย่อนใจ การศึกษาหาความรู ้การบนัเทงิ หรอืการอื่นใด

“มคัคคคุเทกก  ” หมายความวา่ ผูใ้หบ้รกิารเป็นปกตธุิระในการน านกัท่องเทีย่วไปยงัสถานทีต่่าง ๆ โดยใหบ้รกิารเกี่ยวกบัค าแนะน าและความรูด้า้นต่าง ๆ แก่นกัท่องเทีย่ว

“ผูน้ าเที่ยว” หมายความวา่ ผูร้บัผดิชอบในการดูแลและอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเทีย่วในการเดนิทางไปท่องเทีย่วในต่างประเทศ

“คค่าบริการ” หมายความว่า ค่าจา้งและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที่นกัท่องเที่ยวจ่ายใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว ส าหรบัการจดั การใหบ้ริ การ หรือการอ านวยความสะดวก

เกี่ยวกบัการเดนิทาง สถานทีพ่กั อาหาร หรอืการอื่นใด

“คคณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก์

“กองทนุ” หมายความวา่ กองทนุคุม้ครองธุรกจิน าเทีย่ว

“ส านกังาน” หมายความวา่ ส านกังานพฒันาการท่องเทีย่ว

“ผูอ้  านวยการ” หมายความวา่ ผูอ้  านวยการส านกังานพฒันาการท่องเทีย่ว

“นายทะเบียน” หมายความวา่ นายทะเบยีนธุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศกก์ลางหรอืนายทะเบยีนธุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศกส์าขา แลว้แต่กรณี

“พนกังานเจา้หนา้ที”่ หมายความวา่ ผูซ้ึง่ผูอ้  านวยการแต่งตัง้ใหป้ฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้

“รฐัมนตร”ี หมายความวา่ รฐัมนตรผูีร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 



มาตรา ๕ ใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬารกัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิ และใหม้อี  านาจ

ออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอตัราทา้ยพระราชบญัญตัิน้ี ยกเวน้ค่าธรรมเนียม และก าหนด

กิจการอื่นเพือ่ปฏบิตัิการตามพระราชบญัญตัิน้ี กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ให ้

ใชบ้งัคบัได ้

มาตรา ๖ พระราชบญัญตัน้ีิไม่ใหใ้ชบ้งัคบักบัการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยและกิจการ ซึ่งตอ้งไดร้บัอนุญาต

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสรมิกจิการฮจัย์



หมวด ๑

คคณะกรรมการธุรกจิน าเที่ยวและมคัคคคุเทกก 

มาตรา ๗ ใหม้ีคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก์คณะหนึ่ง ประกอบดว้ย ปลดักระทรว งการ

ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกรรมการ ผูอ้  านวยการส านกังานพฒันาการ ท่องเที่ยว เป็นรองประธาน

กรรมการ ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย ผูแ้ทนกระทรวงแรงงาน ผูบ้ญัชาการส านกังานตรวจคนเขา้เมอืง ผูบ้งัคบั

การต ารวจท่องเที่ยว ผูว้่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศ

ไทย เป็นกรรมการ และผูซ้ึ่งรฐัมนตรีแต่งต ัง้จ านวนเจ็ดคน เป็นกรรมการ ใหน้ายทะเบยีนธุรกิจน าเที่ยวและ

มคัคุเทศกก์ลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ กรรมการซึง่รฐัมนตรีแต่งต ัง้ตามวรรคหนึ่ง ใหแ้ต่งต ัง้จากผูแ้ทน

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหา้คน และผูท้รงคุณวุฒิซึ่งเป็นหรือเคยเป็นอาจา รยส์อนใน

สถาบนัอุดมศึกษามาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสามปีในวชิาการท่องเที่ยวหนึ่งคนและวชิามคัคุเทศก์หนึ่งคน กรรมการ

ผูแ้ทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหา้คนตามวรรคสอง จะเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือไม่ก็ได ้โดยอย่างนอ้ยใหแ้ต่งต ัง้จากผูแ้ทนผูป้ระกอบธุรกิจน าเทีย่วสองคนและ

ผูแ้ทนมคัคุเทศกส์องคน



มาตรา ๘ กรรมการซึง่รฐัมนตรแีต่งต ัง้มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการซึง่พน้จาก

ต าแหน่งอาจไดร้บัแต่งต ัง้อกีไดแ้ต่ไมเ่กินสองวาระตดิต่อกนั 

ในกรณีที่กรรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระ แต่ยงัมไิดแ้ต่งต ัง้กรรมการใหม่ใหก้รรมการ ซึ่งพน้

จากต าแหน่งปฏบิตัหินา้ทีไ่ปพลางก่อนจนกวา่จะไดแ้ต่งต ัง้กรรมการใหม่

มาตรา ๙ การพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระของกรรมการซึ่งรฐัมนตรีแต่งต ัง้ ใหเ้ป็นไป ตามที่

ก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยวธิีปฏบิตัิราชการทางปกครอง นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวรรค

หนึ่ง รฐัมนตรีจะส ัง่ใหก้รรมการดงักล่าวพน้จากต าแหน่งเมือ่บกพร่องต่อหนา้ที่ มคีวามประพฤติ

เสือ่มเสยี หรอืหย่อนความสามารถก็ได ้



มาตรา ๑๐ ในกรณีที่กรรมการซึ่งรฐัมนตรีแต่งต ัง้พน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระใหก้รรมการซึ่ง

เหลอือยู่ปฏบิตัหินา้ทีต่่อไปได ้และใหด้ าเนินการแต่งต ัง้กรรมการประเภทเดียวกนัแทน ภายในหก

สบิวนันบัแต่วนัที่กรรมการนัน้ว่างลง เวน้แต่วาระของกรรมการเหลอืไม่ถงึหนึ่ งรอ้ยแปดสบิวนั จะ

ไมด่ าเนินการแต่งต ัง้กรรมการขึ้นแทนก็ได ้ท ัง้นี้  ใหก้รรมการซึง่ไดร้บัแต่งต ัง้ใหด้  ารงต าแหน่งแทน 

มวีาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการซึง่ตนแทน

มาตรา ๑๑ การประชุม การด าเนินการประชุม หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกบัการประชุม ใหเ้ป็นไปตาม

ระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด



มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังตอ่ไปนี้

(๑) ก าหนดแผนงานและมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการสง่เสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์

(๒) เสนอความเห็นตอ่รัฐมนตรใีนการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจน าเที่ยวและมาตรฐาน การปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์และผู้น าเที่ยวที่จะพึงปฏิบัติ ต่อนักท่องเที่ยว  

และความรับผิดชอบที่มีตอ่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ตลอดจนค่าตอบแทนหรือความคุ้มครองที่มัคคุเทศก์และผู้น าเที่ยวจะพึงได้รับจากผู้ประกอบ

ธุรกจิน าเท่ียว

(๔) ประกาศก าหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชนใดเพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติตามมาตรา ๕๑ ท าหน้าที่มัคคุเทศก์ รวมทั้งก าหนดมาตรการ

ตา่ง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสง่เสรมิการท่องเท่ียวในทอ้งถิ่นหรอืชุมชนนัน้ ทัง้นี้ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากและการเบิกจ่ายจากบัญชีเงินฝากส าหรับหลักประกันที่เป็นเงินสดตามมาตรา ๑๘ รวมทั้งการคืนหลักประกันตาม

มาตรา ๓๙ 

(๖) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบหาข้อเท็จจริงและการวนิจิฉัยของนายทะเบยีนตามมาตรา ๔๐

(๗) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินชดเชยให้แก่นักทอ่งเท่ียว ซึ่งไดร้ับความเสยีหายจากผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวตามมาตรา ๔๑

(๘) พิจารณาและวนิจิฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบยีนตามพระราชบัญญัตินี้

(๙) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษาและการบรหิารเงินและทรัพย์สนิของกองทุนตามมาตรา ๗๑

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตนิี้หรอืตามที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีหรอืรัฐมนตรี



มาตรา ๑๓ ในการด าเนินการตามอ านาจหนา้ที ่คณะกรรมการจะตัง้คณะอนุกรรมการ เพือ่

ด าเนินการตามทีม่อบหมายก็ได ้การประชมุและการลงมตขิองคณะอนุกรรมการ ใหเ้ป็นไปตาม

ระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด

มาตรา ๑๔ ใหป้ระธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการ ไดร้บัเบี้ยประชมุและประโยชนต์อบ

แทนอืน่ตามระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 



หมวด ๒

ธุรกจิน าเที่ยว

มาตรา ๑๕ ผูใ้ดประสงคจ์ะประกอบธุรกจิน าเทีย่วใหย้ืน่ค าขอรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่วจากนายทะเบยีน การขอรบัใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทน

ใบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๖ ผูข้อรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่วซึง่เป็นบคุคลธรรมดาตอ้ง

(๑) มคีณุสมบตั ิดงัต่อไปนี้

(ก) มอีายุไมต่ า่กวา่ยีส่บิปีบรบูิรณใ์นวนัยืน่ค าขอรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว

(ข) มสีญัชาตไิทย

(ค) มภีมูลิ  าเนาหรอืถิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัรไทย

(๒) ไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้

(ก) เป็นบคุคลลม้ละลาย หรอือยู่ในระหวา่งถกูพทิกัษท์รพัย์

(ข) เป็นบคุคลวกิลจรติหรอืจติฟัน่เฟือนไมส่มประกอบ หรอืเป็นคนไรค้วามสามารถหรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ

(ค) เป็นผูอ้ยู่ในระหวา่งถกูส ัง่พกัใชใ้บอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่วหรอืใบอนุญาตเป็นมคัคเุทศก์

(ง) เคยถกูเพกิถอนใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่วตามมาตรา ๔๖ (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) หรอืใบอนุญาตเป็นมคัคเุทศกต์ามมาตรา ๖๓ (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) และยงัไม่

พน้ก าหนดหา้ปีนบัถงึวนัยืน่ค าขอรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว

(จ) เคยถกูเพกิถอนใบอนุญาตประกอบธุรกจิน า เทีย่วตามมาตรา ๔๖ (๕) หรอืใบอนุญาตเป็นมคัคเุทศกต์ามมาตรา ๖๓ (๕)

(ฉ) เคยถกูเพกิถอนทะเบยีนเป็นผูน้ าเทีย่วมาแลว้ยงัไมถ่งึหา้ปีนบัถงึวนัยืน่ค าขอรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว



มาตรา ๑๗ ผูข้อรบัใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่วซึง่เป็นนิตบิคุคลตอ้ง

(๑) มคีุณสมบตั ิดงัต่อไปน้ี

(ก) เป็นนิตบิคุคลตามกฎหมายไทยทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่ด าเนินกจิการเกี่ยวกบัการท่องเทีย่ว ถา้เป็นหา้งหุน้ส่วนนิตบิคุคล ผูเ้ป็น

หุน้ส่วนประเภทไมจ่ ากดัความรบัผดิตอ้งเป็นผูม้สีญัชาตไิทย ถา้เป็นบรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั ทนุของบรษิทัไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้

สบิเอด็ตอ้งเป็นของบคุคลธรรมดาซึง่มสีญัชาตไิทย และกรรมการของบรษิทัเกนิกึ่งหนึ่งตอ้งเป็นผูม้สีญัชาตไิทย

(ข) กรรมการหรอืผูม้อี  านาจจดัการแทนนิตบิคุคลตอ้งมคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๖ 

(๒) ไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี

(ก) เป็นนิตบิคุคลทีม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๖ (๒) (ค) (ง) หรอื (จ)

(ข) มผูีเ้ป็นหุน้ส่วนซึง่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๖ (๒) (ค) (ง) หรอื (จ) หรอืซึง่พน้จากการเป็นหุน้ส่วนของหา้งหุน้ส่วนนิติ

บคุคลทีม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตาม (๒) (ก) มาแลว้ ยงัไมถ่งึหา้ปีนบัถงึวนัยืน่ค าขอรบัใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่ว

(ค) มผูีถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้เกนิรอ้ยละหา้มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๖ (๒) (ค) (ง) หรอื (จ) หรอืซึง่พน้จากการเป็นกรรมการหรอืผูม้ี

อ  านาจจดัการแทนนิตบิคุคลทีม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตาม (๒) (ก) มาแลว้ยงัไมถ่งึหา้ปีนบัถงึวนัยืน่ค าขอรบัใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่ว

ความใน (๒) (ข) และ (ค) ไมน่ ามาใชบ้งัคบักบัผูซ้ึง่เคยเป็นหุน้ส่วน กรรมการหรอืผูม้อี  านาจจดัการแทนนิตบิคุคล ซึง่พสูิจนไ์ดว้า่ตนมไิดม้ี

ส่วนร่วมหรอืรูเ้หน็กบัการกระท าของนิตบิคุคลทีเ่ป็นเหตใุหม้ลีกัษณะตอ้งหา้มตาม (๒) (ก)



มาตรา ๑๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ต้องวางหลักประกัน ซึ่งได้แก่ เงินสด หนังสือค้ า

ประกันของธนาคาร พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไทยค้ าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันต่อนายทะเบียน เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้

ทั้งนี้ ตามจ านวนเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๙ เม่ือมีผู้ย่ืนค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว ให้เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนาย

ทะเบียนมอบหมายตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานและการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง ในกรณีที่พบว่าเอกสารหรือหลักฐานใดไม่ครบถ้วนหรือ

ยังมไิด้ปฏบิัติให้ถูกต้อง ให้แจ้งให้ผูย่ื้นค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบทันที



มาตรา ๒๐ เม่ือนายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว มีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ แล้วแต่กรณี และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ

การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวแล้ว ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ย่ืนค าขอรับใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจน าเที่ยวทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอรับใบอนุญาต ในหนังสือแจ้งนั้นให้แจ้งค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเที่ยวและหลักประกันที่ตอ้งวางไว้ด้วย 

เม่ือผู้ย่ืนค าขอรับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามอัตราที่ก าหนดใน

กฎกระทรวงและวางหลักประกันตามมาตรา ๑๘ ครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจน า 

เที่ยวให้ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับช าระค่าธรรมเนียมและหลักประกันนั้นการก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามวรรคสอง จะก าหนดอัตราที่แตกต่างกันตามประเภทหรือลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจ

น าเที่ยวก็ได้

มาตรา ๒๑ เม่ือนายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวขาดคุณสมบัติหรือมี

ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ แล้วแต่กรณี ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งเหตุแห่งการไม่ออก

ใบอนุญาตให้ผูย่ื้นค าขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอรับใบอนุญาต



มาตรา ๒๒ ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามมาตรา ๒๑ ให้ผู้ย่ืนค า

ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในสามสิบ

วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งจากนายทะเบียนให้คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้

แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

มาตรา ๒๓ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต้องแสดงใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ 

สถานที่ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเที่ยว

มาตรา ๒๔ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต้องไม่กระท าการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว หรือนักท่องเที่ยว

มาตรา ๒๕ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต้องปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา ๑๒ (๓)



มาตรา ๒๖ ในการโฆษณาหรอืชี้ชวนเกี่ยวกบัรายการน าเทีย่ว ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วจดัท าเป็นเอกสารซึ่งอย่างนอ้ยตอ้งมี

รายละเอยีด ดงัต่อไปนี้

(๑) ชื่อผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่ว และสถานทีแ่ละเลขทีใ่บอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่ว

(๒) ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการน าเทีย่ว 

(๓) ค่าบรกิารและวธิกีารช าระค่าบรกิาร

(๔) ลกัษณะและประเภทของยานพาหนะทีใ่ชใ้นการเดนิทาง

(๕) จดุหมายปลายทางและทีแ่วะพกั รวมท ัง้สถานทีส่  าคญัในการน าเทีย่ว

(๖) ลกัษณะและประเภทของทีพ่กั และจ านวนครัง้ของอาหารทีจ่ดัให ้

(๗) จ านวนมคัคุเทศกห์รอืผูน้ าเทีย่วในกรณีทีจ่ดัใหม้มีคัคุเทศกห์รอืผูน้ าเทีย่ว

(๘) จ านวนข ัน้ต า่ของนกัท่องเทีย่วส าหรบัการน าเทีย่ว ในกรณีมเีงือ่นไขวา่ตอ้งมนีกัท่องเทีย่วไมน่อ้ยกวา่จ านวนทีก่  าหนด



มาตรา ๒๗ การเปลีย่นแปลงรายการน าเทีย่วใหผ้ดิไปจากทีไ่ดโ้ฆษณาหรอืชี้ชวนไวต้ามมาตรา ๒๖ ผูป้ระกอบธุรกิจน าเทีย่วตอ้งแจง้

ใหน้กัท่องเทีย่วทราบก่อนรบัช าระเงนิค่าบรกิาร การเปลีย่นแปลงรายการน าเทีย่วภายหลงัทีน่กัท่องเทีย่วช าระเงนิค่าบรกิารแลว้ หาก

นกัท่องเทีย่วไมป่ระสงคจ์ะเดนิทาง ผูป้ระกอบธุรกิจน าเทีย่วตอ้งคนืเงนิทีร่บัช าระแลว้ใหแ้ก่นกัท่องเทีย่วโดยไมช่กัชา้ และจะหกั

ค่าใชจ่้ายใดๆ ไมไ่ด ้

มาตรา ๒๘ ในกรณีทีน่กัท่องเทีย่วช าระเงนิค่าบรกิารแลว้ไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางส่วนถา้มเีหตทุีท่  าใหน้กัท่องเทีย่วไม่สามารถเดนิทาง

ไดเ้ฉพาะตวั หรอืมเีหตใุหต้อ้งยกเลกิการน าเทีย่วตามทีไ่ดโ้ฆษณาไว ้ ท ัง้นี้ โดยมใิช่ความผดิของผูป้ระกอบธุรกิจน าเทีย่ว ใหผู้ ้

ประกอบธุรกจิน าเทีย่วจ่ายเงนิคืนใหแ้ก่นกัท่องเทีย่วไมน่อ้ยกวา่อตัราตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด ในกรณีตาม

วรรคหน่ึง ถา้การยกเลกิการน าเทีย่วเกดิจากกรณีมนีกัท่องเทีย่วไมค่รบจ านวนตามทีก่  าหนดในมาตรา ๒๖ (๘)หรอืเกดิจากเหตใุด ๆ

อนัเป็นความผดิของผูป้ระกอบธุรกิจน าเทีย่วผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วตอ้งคนืเงนิท ัง้หมดใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว



มาตรา ๒๙ ในระหว่างการน าเทีย่ว ผูป้ระกอบธุรกิจน าเทีย่วจะเปลีย่นแปลงรายการน าเทีย่วไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บั

ความยนิยอมจากนกัท่องเที่ยวหรือเป็นเหตุสุดวสิยัการเปลีย่นแปลงรายการน าเที่ยวตามวรรคหนึ่ ง ผูป้ระกอบ

ธุรกจิน าเทีย่วตอ้งจ่ายเงนิค่าบริการคืนใหแ้ก่นกัท่องเทีย่วตามสดัส่วน เวน้แต่ผูป้ระกอบธุรกิจน าเทีย่วจะพสูิจนไ์ด ้

วา่การเปลีย่นแปลงรายการนัน้ท าใหต้นมค่ีาใชจ่้ายเท่าหรอืสูงกวา่เดมิ

มาตรา ๓๐ ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกเก็บค่าบริการอื่นใดนอกจากที่ระบุไวใ้นมาตรา ๒๖ (๓) หรือที่ตกลง

กนัไวล้ว่งหนา้ไม่ได ้ ในกรณีที่ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวหรือมคัคุเทศกช์ี้ชวนใหน้ ักท่องเที่ยวไปในสถานที่หรือท า

กิจกรรมใดนอกเหนือจากที่ระบุไวใ้นเอกสารโฆษณาหรือชี้ชวน ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวหรือม ัคคุเทศกต์อ้งแจง้

ค่าบริการของตนและค่าบริการที่ตอ้งจ่ายเนื่องจากการเขา้ไปในสถานที่หรือท ากิจกรรมนัน้ให ้นกัท่องเที่ยวทราบ

ลว่งหนา้ และจะเรยีกเก็บค่าบรกิารเกนิทีแ่จง้ไวม้ไิด ้



มาตรา ๓๑ หา้มไม่ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วจดับรกิารน าเทีย่วใหแ้ก่นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาจากต่างประเทศโดยไม่ไดร้บั

ค่าบรกิารหรอืรบัค่าบรกิารในอตัราทีเ่หน็ไดว้า่ไม่เพยีงพอกบัค่าใชจ่้ายตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด

มาตรา ๓๒ หา้มไม่ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วมอบหมายใหม้คัคุเทศก ์ผูน้ าเทีย่วหรอืบคุคลอืน่ใด น านกัท่องเทีย่วในความ

รบัผดิชอบของตนไปท่องเทีย่ว โดยเรยีกเก็บเงนิจากมคัคเุทศกผู์น้ าเทีย่ว หรอืบคุคลอืน่นัน้ หรือโดยใหบ้คุคลดงักลา่ว

รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัค่าเดนิทางค่าทีพ่กั ค่าอาหาร หรอืค่าอ านวยความสะดวกอืน่ใดของนกัท่องเทีย่ว ไม่วา่ท ัง้หมด

หรอืบางส่วน

มาตรา ๓๓ ในการจดัใหม้มีคัคเุทศกห์รอืผูน้ าเทีย่วเดนิทางไปกบันกัท่องเทีย่วผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วตอ้งใชม้คัคุเทศกซ์ึง่

ไดร้บัใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกห์รอืผูน้ าเทีย่วซึง่ไดข้ึ้นทะเบยีนตามพระราชบญัญตันิี้  แลว้แต่กรณี ในการเดนิทางไปปฏบิตัิ

หนา้ทีข่องมคัคุเทศกห์รอืผูน้ าเทีย่วตามวรรคหนึ่ง ใหถ้อืวา่เป็นการกระท าในทางการทีจ่า้งของผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่ว

มาตรา ๓๔ ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วตอ้งจดัใหม้กีารประกนัอบุตัเิหตใุหแ้ก่นกัท่องเทีย่วมคัคเุทศกแ์ละผูน้ าเทีย่วในระหวา่ง

เดนิทางท่องเทีย่ว ท ัง้นี้  ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด



มาตรา ๓๕ ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วช าระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกจิน าเทีย่วทกุสองปีตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ

อตัราทีก่  าหนดในกฎกระทรวงผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วผูใ้ดไมช่ าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนดใหเ้สยีเงนิเพิม่

อกีรอ้ยละสองต่อเดอืน และถา้พน้สามเดอืนแลว้ยงัมไิดช้ าระ ใหน้ายทะเบยีนส ัง่พกัใชใ้บอนุญาตดงักลา่วจนกวา่จะช าระ

ค่าธรรมเนียมและเงนิเพิม่ ซึง่ตอ้งไมเ่กนิหกเดอืนนบัแต่วนัส ัง่พกัใชใ้บอนุญาตเมือ่พน้ก าหนดหกเดอืนแลว้ ถา้ผูถ้กูส ัง่พกั

ใชใ้บอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่วยงัมไิดช้ าระค่าธรรมเนียมและเงนิเพิม่ตามวรรคสอง ใหน้ายทะเบยีนส ัง่เพกิถอน

ใบอนุญาต

มาตรา ๓๖ ใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่วสิ้นสุดลง เมือ่ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่ว

(๑) ตายหรอืสิ้นสุดความเป็นนิตบิคุคล

(๒) เลกิประกอบกิจการตามมาตรา ๓๘ หรอื

(๓) ถกูเพกิถอนใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่วตามมาตรา ๔๖



มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๖ (๒) หรือ (๓) ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวมหีนา้ที่

ด  าเนินการตามขอ้ผูกพนัทีม่อียู่กบันกัท่องเทีย่วต่อไปเท่าทีจ่  าเป็น ซึ่งตอ้งไม่เกินหกเดอืนนบัแต่วนัทีใ่บอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่ว

สิ้นสุดลง

มาตรา ๓๘ ผูป้ระกอบธุรกิจน า เที่ยวซึ่งประสงคจ์ะเลกิประกอบกิจการ ใหแ้จง้ใหน้ายทะเบยีนทราบ พรอ้มท ัง้ส่ งคืนใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจน าเที่ยวแก่นายทะเบยีนภายในสิบหา้วนั นบัแต่วนัที่เลกิประกอบกิจการ การเลกิประกอบกิจการไ ม่เป็นเหตุใหผู้ ้

ประกอบธุรกจิน าเทีย่วพน้จากความรบัผดิทีม่ต่ีอนกัท่องเทีย่วตามพระราชบญัญตันิี้

มาตรา ๓๙ หลกัประกนัทีผู่ป้ระกอบธุรกิจน าเทีย่ววางไวต้ามมาตรา ๑๘ ไมอ่ยู่ในความรบัผดิแห่งการบงัคบัคดตีราบเท่าทีผู่ป้ระกอบ

ธุรกจิน าเทีย่วยงัมไิดเ้ลกิประกอบกจิการ แต่ยงัไมพ่น้จากความรบัผดิตามพระราชบญัญตันิี้ในกรณีเลกิประกอบกิจการ ผูป้ระกอบ

ธุรกจิน าเทีย่วจะขอรบัคนืหลกัประกนัทีว่างไวพ้รอ้มท ัง้ดอกผลไดก้็ต่อเมือ่ไดส้่งคนืใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่วตาม



มาตรา ๓๙ หลกัประกนัทีผู่ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่ววางไวต้ามมาตรา ๑๘ ไมอ่ยู่ในความรบัผดิแห่งการบงัคบัคดตีราบเท่าที่

ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวยงัมิไดเ้ลกิประกอบกิจการ แต่ยงัไม่พน้จากความรบัผิดตามพระราชบญัญัตินี้ ในกรณีเลิก

ประกอบกิจการ ผูป้ระกอบธุรกิจน าเทีย่วจะขอรบัคืนหลกัประกนัทีว่างไวพ้รอ้มท ัง้ดอกผลไดก้็ต่อเมือ่ไดส้่งคืนใบอนุญาต

ประกอบธุรกจิน าเทีย่วตาม มาตรา ๓๘ และช าระหน้ีทีเ่กดิขึ้นตามพระราชบญัญตันิี้ เสร็จสิ้นแลว้ แต่ถา้หนี้ทีเ่หลอืมจี  านวน

นอ้ยกว่าหลกัประกนัที่วางไว ้ใหน้ายทะเบยีนมอี านาจส ัง่ใหล้ดหลกัประกนัลงใหเ้หลอืเท่ากบัหนี้ ที่จะพงึรบัผดิชอบไดใ้น

กรณีที่นายทะเบยีนไดแ้จง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวมาขอรบัหลกัประกนัคืนแลว้ แต่ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวไม่มารบั

หลกัประกนัคืนภายในสองปีนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ ใหห้ลกัประกนัดงักลา่วตกเป็นของกองทนุ

มาตรา ๔๐ เมือ่มผูีร้อ้งเรยีนหรอืปรากฏต่อนายทะเบยีนว่านกัท่องเทีย่วผูใ้ดไดร้บัความเสยีหายจากการทีผู่ป้ระกอบธุรกิจ

น าเทีย่วไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงเกี่ยวกบัธุรกจิน าเทีย่วหรอืตามทีไ่ดโ้ฆษณาหรอืชี้ชวนไว ้หรอืตามพระราชบญัญตันิี้  ใหน้าย

ทะเบยีนด าเนินการสอบหาขอ้เทจ็จรงิและวนิิจฉยัโดยเร็วและเป็นธรรม ท ัง้นี้  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการทีค่ณะกรรมการ

ก าหนด 

ในการด าเนินการสอบหาขอ้เทจ็จรงิและวนิิจฉยัตามวรรคหน่ึง ใหน้ายทะเบยีนรบัฟงัค าชี้แจงของผูป้ระกอบธุรกิจน า

เทีย่วซึง่ถกูกลา่วหาประกอบดว้ย



มาตรา ๔๑ เมือ่ปรากฏผลจากการสอบหาขอ้เทจ็จรงิตามมาตรา ๔๐ ว่านกัท่องเที่ยวผูใ้ดไดร้บัความเสยีหายจากผูป้ระกอบธุรกิจน า

เที่ยวรายใดและเป็นจ านวนเงนิเท่าใด ใหน้ายทะเบยีนส ัง่จ่ายเงนิจากกองทนุเพือ่ชดเชยความเสยีหายนัน้ไปพลางก่ อน และแจง้ใหผู้ ้

ประกอบธุรกิจน าเที่ยวนัน้ส่งคืนเงนิชดใชก้องทุนภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้หลกัเกณฑ ์วิธีการ และอตัราการจ่ายเงนิ

ชดเชยตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที่คณะกรรมการก าหนด ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวผูใ้ดไม่ส่งเงนิชด ใชก้องทุนภายใน

ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งใหน้ายทะเบยีนหกัเงนิจ านวนดงักลา่วจากหลกัประกนัทีว่างไวต้ามมาตรา ๑๘ ส่งคืนกองทนุ

มาตรา ๔๒ ในกรณีทีห่ลกัประกนัทีผู่ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่ววางไวต้ามมาตรา ๑๘ ลดลง เพราะถกูใชจ่้ายไปตามพระราชบญัญตันิี้  ให ้

นายทะเบยีนส ัง่เป็นหนงัสอืใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยววางหลกัประกนัเพิ่มจนครบจ านวนเงนิที่ก าหนดภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัที่

ไดร้บัค าส ัง่ผูป้ระกอบธุรกิจน าเทีย่วผูใ้ดไม่วางหลกัประกนัเพิม่ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ตอ้งช าระเงนิเพิม่อกีรอ้ยละสองต่อ

เดอืนจนกวา่จะวางหลกัประกนัเพิม่จนครบถว้น



มาตรา ๔๓ นกัท่องเทีย่วหรือผูป้ระกอบธุรกิจน าเทีย่วซึง่ไมเ่หน็ดว้ยกบัค าส ัง่ของนายทะเบยีนตามมาตรา ๔๑ มี

สทิธิอทุธรณค์ าส ัง่ดงักลา่วเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ค าส ัง่จากนาย

ทะเบยีน ใหค้ณะกรรมการพจิารณาและวนิิจฉยัอทุธรณต์ามวรรคหนึ่งใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที่

ไดร้บัหนงัสอือทุธรณค์ าวนิิจฉยัของคณะกรรมการใหเ้ป็นทีสุ่ด การอทุธรณค์ าส ัง่ของนายทะเบยีนตามวรรคหนึ่ง

ไม่เป็นเหตใุหช้ะลอการส่งเงนิชดใชก้องทนุและการหกัเงนิจากหลกัประกนัส่งคืนกองทนุตามมาตรา ๔๑ และการ

วางหลกัประกนัเพิม่ตามมาตรา ๔๒ เวน้แต่คณะกรรมการจะผ่อนผนัใหเ้ป็นการเฉพาะราย ในกรณีทีน่กัท่องเทีย่ว

ตาย ใหท้ายาทหรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีมสีทิธิอทุธรณไ์ดเ้ช่นเดยีวกบันกัท่องเทีย่ว 



มาตรา ๔๔ ในการพจิารณาวนิิจฉยัอทุธรณ ์ใหค้ณะกรรมการมอี านาจดงัต่อไปน้ี

(๑) กรณีทีจ่  านวนเงนิทีส่ ัง่จ่ายจากกองทนุต า่กวา่ความเสยีหายทีน่กัท่องเทีย่วไดร้บั ใหค้ณะกรรมการส ัง่ใหน้ายทะเบยีน

จ่ายเงนิจากกองทนุเพิม่เตมิใหแ้ก่นกัท่องเทีย่วตามทีค่ณะกรรมการก าหนด และแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วส่งเงนิ

จ านวนดงักลา่วชดใชก้องทนุภายในสบิหา้วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ และใหน้ าความในมาตรา ๔๑ วรรคสาม และมาตรา 

๔๒ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมเวน้แต่คณะกรรมการจะเหน็วา่ความเสยีหายทีต่อ้งจ่ายเพิม่เตมินัน้ มใิช่เป็นความผดิของผู ้

ประกอบธุรกจิน าเทีย่ว จะไมส่ ัง่ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเทีย่วส่งเงนิจ านวนดงักลา่วชดใชก้องทุนก็ได ้

(๒) กรณีทีผู่ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วไมต่อ้งรบัผดิในความเสยีหายนัน้หรอืรบัผดิเพยีงบางส่วน และเป็นกรณีทีผู่ป้ระกอบ

ธุรกจิน าเทีย่วไดจ่้ายเงนิชดใชก้องทนุตามค าส ัง่ของนายทะเบยีนตามมาตรา ๔๑ แลว้ หรอืเป็นกรณีทีน่ายทะเบยีนไดห้กั

เงนิจากหลกัประกนัทีว่างไวต้ามมาตรา ๑๘ ส่งคนืกองทนุและผูป้ระกอบธุรกิจน าเทีย่วไดว้างหลกัประกนัเพิม่จนครบถว้น

แลว้ ใหค้ณะกรรมการส ัง่ใหน้ายทะเบยีนจ่ายเงนิกองทนุคืนใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วท ัง้หมดหรอืตามส่วนทีไ่มต่อ้ง

รบัผดิแลว้แต่กรณีใหส้  านกังานแจง้ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการใหผู้ซ้ึง่เกี่ยวขอ้งทราบภายในสิบหา้วนั นบัแต่วนัทีม่คี  า

วนิิจฉยั



มาตรา ๔๕ ใหน้ายทะเบยีนมอี านาจส ัง่พกัใชใ้บอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่วไดไ้มเ่กนิครัง้ละหกเดอืน เมือ่ปรากฏวา่ผู ้

ประกอบธุรกจิน าเทีย่ว

(๑) ฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนดตามมาตรา ๑๒ (๓)

(๒) ฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ หรอืมาตรา ๓๓

(๓) ไมช่ าระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกจิน าเทีย่วและเงนิเพิม่จนพน้ก าหนดสามเดอืน นบัแต่วนัที่ก าหนดใหช้ าระ

ค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง

(๔) ไมว่างหลกัประกนัเพิม่จนครบถว้นเกนิหกเดอืนนบัแต่วนัครบก าหนดเวลาตามมาตรา ๔๒ หรอืมาตรา ๔๔ (๑) หรอื

(๕) ฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามค าส ัง่ของนายทะเบยีนหรอืพนกังานเจา้หนา้ทีซ่ึง่ส ัง่ตามมาตรา ๗๖

ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วซึง่ถกูส ัง่พกัใชใ้บอนุญาตจะประกอบธุรกจิน าเทีย่วในระหวา่งถกูส ัง่พกัใชใ้บอนุญาตประกอบ

ธุรกจิน าเทีย่วไมไ่ด ้เวน้แต่เป็นกรณีทีน่ายทะเบยีนอนุญาตใหด้ าเนินการไดเ้ฉพาะกรณีเพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีจ่ะเกดิ

ขึ้นกบันกัท่องเทีย่วหรอืธุรกจิน าเทีย่ว



มาตรา ๔๖ ใหน้ายทะเบยีนมอี านาจส ัง่เพกิถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่วไดเ้มือ่ปรากฏวา่ผูป้ระกอบธุรกิจน าเทีย่ว

(๑) ขาดคุณสมบตัติามมาตรา ๑๖ (๑) หรอืมาตรา ๑๗ (๑) หรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๖ (๒) (ก) (ข) (ง) (จ) หรอื 

(ฉ) หรอืมาตรา ๑๗ (๒)

(๒) ไมช่ าระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจน าเทีย่วและเงนิเพิม่จนพน้ก าหนดหกเดอืนนบัแต่วนัทีถ่กูส ัง่พกัใชใ้บอนุญาต

ประกอบธุรกจิน าเทีย่วตามมาตรา ๓๕ วรรคสาม

(๓) เคยถูกส ัง่พกัใชใ้บอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามมาตรา ๔๕ มาแลว้ และภายในหนึ่งปีนบัแต่วนัที่ถูกส ัง่พกัใช ้

ใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่วนัน้ มกีรณีทีอ่าจถกูส ัง่พกัใชใ้บอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่วอกี ไมว่า่จะเป็นเหตเุดยีวกนัหรอืไม่

ก็ตาม

(๔) ประพฤตหิรอืปฏบิตักิารใดอนัเป็นการฝ่าฝืนพระราชบญัญตันิี้  หรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่นกัท่องเทีย่วหรอืธุรกจิน า

เทีย่วอย่างรา้ยแรง และนายทะเบยีนไดต้กัเตอืนและส ัง่ระงบัหรอืใหแ้กไ้ขแลว้ แต่ไมด่ าเนินการ หรอื

(๕) ตอ้งค าพพิากษาอนัถงึที่สุดว่ากระท าความผดิเกี่ยวกบัการคา้ หรือความผดิฐานชิงทรพัยป์ลน้ทรพัย ์ฉอ้โกง โกงเจา้หนี้ 

หรือยกัยอกตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผดิฐานฉอ้โกงประชาชนตามกฎหมายว่าดว้ยการกูย้ืมเงนิที่เป็นการฉ ้อโกง

ประชาชน



มาตรา ๔๗ ใหน้ายทะเบยีนส่งหนงัสอืแจง้ค าส ัง่พกัใชห้รอืเพกิถอนใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่วตามมาตรา ๔๕ หรอืมาตรา 

๔๖ แลว้แต่กรณี ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบภายในหา้วนันบัแต่วนัทีม่คี  าส ัง่ดงักลา่วการแจง้ตามวรรคหนึ่ง นายทะเบยีนจะ

ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั ทางโทรสารทางสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์หรอืวธิอีืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการก าหนดก็ได ้

มาตรา ๔๘ ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วซึง่ถกูส ัง่พกัใชห้รอืเพกิถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่วตามมาตรา ๔๕ หรอืมาตรา ๔๖ 

แลว้แต่กรณี มีสิทธิอุทธรณ์ค าส ัง่ดงักล่าวเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่ ไดร้บัแจง้ค าส ัง่จากนาย

ทะเบยีนใหค้ณะกรรมการพจิารณาและวนิิจฉยัอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัที่ ไดร้บัหนงัสือ

อทุธรณค์ าวนิิจฉยัของคณะกรรมการใหเ้ป็นทีสุ่ด 

มาตรา ๔๙ ผูใ้ดประสงคจ์ะเป็นมคัคุเทศกใ์หย้ืน่ค าขอรบัใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกจ์ากนายทะเบยีน การขอรบัใบอนุญาต การ

ออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่  าหนดใน

กฎกระทรวง ความในมาตรานี้มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่เจา้หนา้ทีห่รอืพนกังานของส่วนราชการหรอืหน่วยงานของรฐัที่ปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นครัง้

คราวท านองเดยีวกบัมคัคุเทศกห์รอืนกัเรยีนนกัศึกษาซึง่มหีนงัสอืรบัรองจากสถานศึกษา



หมวด ๓

มคัคคคุเทกก 
มาตรา ๕๐ ผูข้อรบัใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกต์อ้ง

(๑) มีคคุณสมบตัิ ดงัต่อไปนี้

(ก) มอีายุไมต่ า่กวา่สบิแปดปีบรบูิรณใ์นวนัยื่นค าขอรบัใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์

(ข) มสีญัชาตไิทย

(ค) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทยีบเท่าในสาขามคัคุเทศกห์รือสาขาการท่องเที่ยวที่มวีชิาเกี่ยวกบัมคัคุ เทศก ์หรือส าเร็จการศึกษา

ระดบัอนุปรญิญาในสาขามคัคุเทศกห์รอืสาขาการท่องเทีย่วทีม่วีชิาเกี่ยวกบัมคัคุเทศกไ์มน่อ้ยกวา่ทีค่ณะกรรมการก าหนด หรอืไดร้บั

วุฒบิตัรหรอืหนงัสอืรบัรองวา่ไดผ้่านการฝึกอบรมวชิามคัคุเทศกต์ามหลกัสูตรทีค่ณะกรรมการก าหนด

(๒) ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(ก) เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรอืติดยาเสพติดให้โทษ หรอืเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการก าหนด

(ข) เป็นผู้อยู่ในระหวา่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศกห์รอืใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

(ค) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามมาตรา ๔๖ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) หรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตาม

มาตรา ๖๓ (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) และยังไมพ่้นก าหนดหา้ปีนับถึงวันยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

(ง) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามมาตรา ๔๖ (๕) หรอืใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา ๖๓ (๕)

(จ) เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นผู้น าเที่ยวมาแล้วยังไม่ถึงหา้ปีนับถงึวันยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์



มาตรา ๕๑ เพือ่ประโยชนใ์นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วในทอ้งถิน่หรอืชมุชนเป็นการเฉพาะเมือ่คณะกรรมการไดป้ระกาศเขตพื้นทีใ่น

ทอ้งถิน่หรอืชมุชนใดตามมาตรา ๑๒ (๔) แลว้ รฐัมนตรจีะประกาศยกเวน้คุณสมบตัติามมาตรา ๕๐ (๑) (ก) หรอื (ค) ส าหรบัผูย้ืน่ค า

ขอรบัใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกซ์ึง่จะใหบ้รกิารเฉพาะในเขตพื้นทีน่ ัน้ รวมตลอดทัง้ยกเวน้หรอืลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็น

มคัคุเทศกใ์หด้ว้ยก็ได ้ในกรณีทีม่มีคัคุเทศกต์ามวรรคหน่ึงท าหนา้ทีม่คัคุเทศกใ์นเขตพื้นทีต่ามมาตรา ๑๒ (๔) หา้มมใิหม้คัคุเทศกอ์ืน่

เขา้ไปท าหนา้ทีม่คัคุเทศกใ์นเขตพื้นทีน่ ัน้

มาตรา ๕๒ เมือ่มผูีย้ื่นค าขอรบัใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก ์ใหเ้ป็นหนา้ที่ของนายทะเบยีนหรือผูซ้ึ่งนายทะเบยีนมอบหมายตรวจสอบ

ความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน และการปฏบิตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๙ วรรค

สอง ในกรณีที่พบว่าเอกสารหรือหลกัฐานใดไม่ครบถว้นหรือยงัมิไดป้ฏิบตัิใหถู้กตอ้ง ใหแ้จง้ใหผู้ย้ื่นค าขอรบัใบอนุญาตเป็น

มคัคุเทศกท์ราบทนัที



มาตรา ๕๓ เมื่อนายทะเบยีนพจิารณาเห็นว่าผูย้ื่นค าขอรบัใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกต์ามมาตรา ๔๙ ผูใ้ดมคีุณสมบตัิและไม่มี

ลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๕๐ หรือผูย้ื่นค าขอรบัใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกซ์ึ่งจะใหบ้ริการเฉพาะในเขตทอ้งถิ่นหรือชมุชนผูใ้ด

ไดร้บัยกเวน้คุณสมบตัิตามมาตรา ๕๑ และไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการเกี่ยวกบัการขอรบัใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก ์และ

ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกต์ามอตัราทีก่  าหนดในกฎกระทรวงแลว้ ใหน้ายทะเบยีนออกใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์

ใหผู้ย้ืน่ค าขอรบัใบอนุญาตผูน้ ัน้ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค าขอรบัใบอนุญาต 

มาตรา ๕๔ เมื่อนายทะเบยีนพจิารณาเห็นว่าผูย้ื่นค าขอรบัใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกต์ามมาตรา ๔๙ ผูใ้ดขาดคุณสมบตัิหรือมี

ลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๕๐ หรือผูย้ื่นค าขอรบัใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกซ์ึ่งจะใหบ้ริการเฉพาะในเขตทอ้งถิ่นหรือชมุชนผูใ้ด

ไม่ไดร้บัยกเวน้ตามมาตรา ๕๑ หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ใหน้ายทะเบยีนมหีนงัสอืแจง้เหตุแห่งการไม่ออก

ใบอนุญาตใหผู้ย้ืน่ค าขอรบัใบอนุญาตผูน้ ัน้ทราบภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค าขอรบัใบอนุญาต

มาตรา ๕๕ ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าส ัง่ไม่ออกใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์ตามมาตรา ๕๔ ใหผู้ย้ื่นค าขอรบัใบอนุญาตเป็น

มคัคุเทศกม์สีทิธิอทุธรณ์ค าส ัง่ดงักลา่วเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ค าส ัง่จากนายทะเบยีน

ใหค้ณะกรรมการพจิารณาและวนิิจฉยัอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที่ไดร้ ับหนงัสอือุทธรณ์ค า

วนิิจฉยัของคณะกรรมการใหเ้ป็นทีสุ่ด



มาตรา ๕๖ ใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกใ์หม้อีายุหา้ปีนบัแต่วนัทีอ่อกใบอนุญาต และอาจต่ออายุไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่  าหนด

ในกฎกระทรวงใหน้ าความในมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ มาใชบ้งัคบักบัการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์

ดว้ยโดยอนุโลม

มาตรา ๕๗ มาตรฐานในการปฏบิตัหินา้ที ่การแต่งกาย การรกัษามารยาท ความประพฤตแิละการตรวจสุขภาพของมคัคุเทศก ์ให ้

เป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนดมคัคุเทศกต์อ้งปฏบิตัติามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนดตามวรรคหนึ่ง และตอ้งตดิบตัร

ประจ าตวัตลอดเวลาทีท่  าหนา้ทีม่คัคุเทศก ์แบบบตัร การขอมบีตัร การออกบตัร และลกัษณะการตดิบตัรประจ าตวัมคัคุเทศกต์าม

วรรคสองใหเ้ป็นไปตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด

มาตรา ๕๘ ในการรบัท างานเป็นมคัคุเทศก ์หา้มไมใ่หม้คัคุเทศกจ่์ายเงนิหรอืใหป้ระโยชนอ์ืน่ใดแก่ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วหรอืบคุคล

อืน่ใด หรอืยอมตนเขา้รบัผดิชอบในค่าใชจ่้ายท ัง้หมดหรอืบางส่วนเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่การน านกัท่องเทีย่วไปท่องเทีย่ว

มาตรา ๕๙ มคัคุเทศกต์อ้งปฏบิตัหินา้ทีต่ามรายการน าเทีย่วทีไ่ดต้กลงไวก้บัผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่ว และจะด าเนินการใดใหเ้กดิ

ความเสยีหายแก่นกัท่องเทีย่วมไิด ้



มาตรา ๖๐ มคัคุเทศกต์อ้งไมใ่หห้รอืยนิยอมใหบ้คุคลอืน่ซึง่ไมม่ใีบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกท์  าหนา้ที่เป็นมคัคุเทศกแ์ทนตน

มาตรา ๖๑ ใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกส์ิ้นสุดลง เมือ่มคัคุเทศก์

(๑) ตาย

(๒) ไมไ่ดร้บัการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกต์ามมาตรา ๕๖ หรอื

(๓) ถกูเพกิถอนใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกต์ามมาตรา ๖๓

มาตรา ๖๒ ใหน้ายทะเบยีนมอี านาจส ัง่พกัใชใ้บอนุญาตเป็นมคัคุเทศกไ์ดไ้มเ่กนิคร ัง้ละหกเดอืน เมือ่ปรากฏวา่มคัคุเทศก์

(๑) ฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนดตามมาตรา ๑๒ (๓) หรอืมาตรา ๕๗

(๒) ฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามมาตรา ๕๑ หรอืมาตรา ๕๘

(๓) ฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามค าส ัง่ของนายทะเบยีนหรอืพนกังานเจา้หนา้ทีซ่ึง่ส ัง่ตามมาตรา ๗๖ มคัคุเทศกซ์ึง่ถกูส ัง่พกัใชใ้บอนุญาต

จะปฏบิตัหินา้ทีม่คัคุเทศกใ์นระหวา่งถกูส ัง่พกัใชใ้บอนุญาตเป็นมคัคุเทศกไ์มไ่ด ้เวน้แต่เป็นกรณีทีน่ายทะเบยีนอนุญาตใหด้ าเนินการ

ไดเ้ฉพาะกรณี เพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึ้นแก่นกัท่องเทีย่วหรอืธุรกิจน าเทีย่ว



มาตรา ๖๓ ใหน้ายทะเบยีนมอี านาจส ัง่เพกิถอนใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกไ์ดเ้มือ่ปรากฏวา่มคัคุเทศก์

(๑) ขาดคุณสมบตัติามมาตรา ๕๐ (๑) หรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๕๐ (๒) (ก) (ค)

(ง) และ (จ)

(๒) เคยถูกส ัง่พกัใชใ้บอนุญาตเป็นมคัคุเทศกต์ามมาตรา ๖๒ มาแลว้ และภายในหนึ่งปีนบัแต่วนัที่ถูกส ัง่พกัใชใ้บอนุญาตเป็น

มคัคุเทศกน์ัน้ มกีรณีทีอ่าจถกูส ัง่พกัใชใ้บอนุญาตเป็นมคัคุเทศกอ์กีไมว่า่จะเป็นเหตเุดยีวกนัหรือไมก่็ตาม

(๓) ประพฤติหรือปฏบิตัิการใดอนัเป็นการฝ่าฝืนพระราชบญัญตัินี้  หรือก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่นกัท่อง เที่ยวหรือธุรกิจน าเที่ยว

อย่างรา้ยแรง และนายทะเบยีนไดต้กัเตอืนและส ัง่ระงบัหรอืใหแ้กไ้ขแลว้ แต่ไมด่ าเนินการ

(๔) เป็นบคุคลวกิลจรติหรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ หรอื

(๕) ตอ้งค าพพิากษาอนัถงึที่สุดว่ากระท าความผดิฐานชิงทรพัย ์ปลน้ทรพัย ์ฉอ้โกง โกงเจา้หนี้  หรือยกัยอกตามประมวลกฎหมาย

อาญา หรือความผดิฐานฉอ้โกงประชาชนตามกฎหมายว่าดว้ยการกูย้มืเงนิที่เป็นการฉอ้โกงประชาชนใหน้ าความในมาตร า ๔๗ และ

มาตรา ๔๘ มาใชบ้งัคบักบัการแจง้ค าส ัง่และการอทุธรณค์ าส ัง่ดว้ยโดยอนุโลม 



หมวด ๔

ผูน้ าเที่ยว

มาตรา ๖๔ ผูใ้ดประสงคจ์ะเป็นผูน้ าเที่ยวตอ้งขึ้นทะเบียนเป็นผูน้ าเที่ยวไวก้บัส านกังานตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่

ก าหนดในกฎกระทรวง กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งใหก้ าหนดคุณสมบตัิของผูน้ าเที่ยวไวด้ว้ยผูซ้ึ่งได ้รบัใบอนุญาตเป็น

มคัคุเทศกแ์ละมคีุณสมบตัติามวรรคสอง ใหป้ฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูน้ าเทีย่วไดโ้ดยไม่ตอ้งขึ้นทะเบยีนตามวรรคหนึ่ง แต่ใหแ้จง้

ใหน้ายทะเบยีนทราบเพือ่ประโยชนด์า้นขอ้มลูของส านกังาน

มาตรา ๖๕ ในการจดัใหน้กัท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ ถา้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเทีย่วจดัใหม้ผูีน้ าเทีย่วเดนิทางไปดว้ย 

ผูน้ าเที่ยวนัน้ตอ้งเป็นผูซ้ึ่งไดข้ึ้นทะเบยีนไวก้บัส านกังานตามมาตรา ๖๔ นอกจากหนา้ที่ในการน าเที่ยวและอ านวยความ

สะดวกแลว้ ผูน้ าเทีย่วมหีนา้ทีต่อ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามรายการน าเทีย่วตามมาตรา ๒๖ หรอืมาตรา ๒๙ แลว้แต่กรณี

ดว้ย

มาตรา ๖๖ มาตรฐานในการปฏบิตัหินา้ที ่การแต่งกาย การรกัษามารยาท และความประพฤตขิองผูน้ าเทีย่ว ใหเ้ป็นไปตาม

ระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนดผูน้ าเทีย่วตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนดตามวรรคหน่ึง



มาตรา ๖๗ ในกรณีทีป่รากฏว่าผูน้ าเทีย่วประพฤตหิรอืปฏบิตักิารใดอนัเป็นการฝ่าฝืนระเบยีบทีอ่อกตามมาตรา ๖๖ หรอืกระท าการ

ใด ๆ อนัก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่นกัท่องเที่ยวหรือธุรกิจน าเที่ยวอย่างรา้ยแรง ใหน้ายทะเบยีนมอี านาจตกัเตือนและส ัง่ใหร้ะงบั

หรอืแกไ้ขการกระท านัน้ได ้

ในกรณีทีผู่น้ าเทีย่วฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามค าส ัง่ของนายทะเบยีนตามวรรคหน่ึง หรอืฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามค าส ัง่ของนายทะเบยีน

หรือพนกังานเจา้หนา้ที่ซึ่งส ัง่ตามมาตรา ๗๖ ใหน้ายทะเบยีนมอี านาจส ัง่หา้มบุคคลดงักล่าวปฏบิตัิหนา้ที่ผูน้ าเที่ยวตามระยะเวลาที่

ก าหนดซึง่ตอ้งไมเ่กนิหกเดอืนหรอืจะเพกิถอนการจดทะเบยีนเป็นผูน้ าเทีย่วก็ได ้

มาตรา ๖๘ เมือ่นายทะเบยีนมคี าส ัง่หา้มปฏบิตัหินา้ทีห่รอืส ัง่เพกิถอนการจดทะเบยีนตาม มาตรา ๖๗ ใหน้ายทะเบยีนแจง้ให ้

ส  านกังานทราบ และใหส้  านกังานแจง้เวยีนชื่อบคุคลดงักลา่ว ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบ ท ัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่

คณะกรรมการก าหนด 



หมวด ๕

กองทนุคคุม้คครองธุรกจิน าเที่ยว

มาตรา ๖๙ ใหจ้ดัต ัง้กองทนุขึ้นกองทนุหนึ่งเรยีกวา่ “กองทนุคุม้ครองธุรกจิน าเทีย่ว” มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเงนิทดรองจ่ายใหแ้ก่

นกัท่องเทีย่วซึง่ไดร้บัความเสยีหายจากการทีผู่ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วไมป่ฏบิตัติามขอ้ตกลงเกี่ยวกบัธุรกจิน าเทีย่ว หรอืตามทีไ่ดโ้ฆษณา

หรอืรบัรองไวก้บันกัท่องเทีย่ว หรอืตามพระราชบญัญตันิี้

มาตรา ๗๐ กองทนุประกอบดว้ยเงนิและทรพัยส์นิ ดงัต่อไปน้ี

(๑) ทนุประเดมิทีก่ารท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยจดัสรรใหจ้ านวนยีส่บิลา้นบาท

(๒) เงนิค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่วและค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บตามพระราชบญัญตัินี้

(๓) หลกัประกนัทีต่กเป็นของกองทนุตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม

(๔) เงนิทีผู่ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วจ่ายชดใชค้นืกองทนุและเงนิทีน่ายทะเบยีนหกัจากหลกัประกนัส่งคืนกองทนุตามมาตรา ๔๑ 

วรรคสาม และเงนิเพิม่ตามมาตรา ๓๕ วรรคสองและมาตรา ๔๒ วรรคสอง(๕) เงนิหรอืทรพัยส์นิทีม่ผูีบ้รจิาคหรอือทุศิให ้

(๖) ดอกผล รายได ้หรอืเงนิอืน่ใดของกองทนุ เงนิและทรพัยส์นิตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นของส านกังานเพือ่ใชป้ระโยชนต์าม

วตัถปุระสงคข์องกองทนุ โดยไม่ตอ้งน าส่งกระทรวงการคลงัเพือ่เป็นรายไดข้องแผ่นดนิ



มาตรา ๗๑ การเก็บรกัษาและการบริหารเงนิและทรพัยส์ินของกองทุนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธี การที่

คณะกรรมการก าหนด

มาตรา ๗๒ ดอกผลอนัเกิดจากกองทุนตามมาตรา ๗๐ (๖) คณะกรรมการจะก าหนด ใหน้ ามาเป็นค่าใชจ่้ายในการ

บรหิารและการด าเนินการอนัเกี่ยวกบักองทนุก็ได ้แต่ตอ้งไมเ่กนิกึ่งหนึ่งของดอกผลทีไ่ดร้บัในแต่ละปี

มาตรา ๗๓ ภายในหนึ่งรอ้ยยี่สบิวนันบัแต่วนัสิ้นปี ใหส้  านกังานจดัท างบดุล งบการเงนิและบญัชีแสดงการใชจ่้าย

เงนิกองทนุเสนอคณะกรรมการงบดุลนัน้ ส านกังานตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชรีบัอนุญาตด าเนินการสอบบญัชแีละจดัท า

รายงาน การสอบบญัชเีสนอคณะกรรมการ 



หมวด ๖

การคควบคคมุ

มาตรา ๗๔ ใหผู้อ้  านวยการแต่งตัง้ขา้ราชการในส านกังานพฒันาการท่องเทีย่วคนหน่ึง ซึง่มตี าแหน่งไม่ต า่กวา่ผูอ้  านวยการกองเป็น

นายทะเบยีนธุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศกก์ลาง เพือ่ท าหนา้ทีเ่ป็นนายทะเบยีนในการควบคุมธุรกจิน าเที่ยวและมคัคุเทศกท์ ัว่

ราชอาณาจกัร และมอี านาจหนา้ทีต่ามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันิี้  หรอืตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย

มาตรา ๗๕ เพือ่ประโยชนใ์นการอ านวยความสะดวกและใหบ้รกิารแก่ประชาชนในพื้นที ่ผูอ้  านวยการจะแต่งตัง้นายทะเบยีนธุรกจิ

น าเทีย่วและมคัคุเทศกส์าขาขึ้น เพือ่รบัผดิชอบด าเนินการตามพระราชบญัญตันิี้ในเขตจงัหวดัหนึ่งหรือหลายจงัหวดัเป็นประจ าหรอื

ช ัว่คราวก็ได ้



มาตรา ๗๖ ในการปฏบิตัหินา้ที ่ใหน้ายทะเบยีนมอี านาจดงัต่อไปน้ี

(๑) เขา้ไปในสถานทีท่  าการของผูป้ระกอบธุรกิจน าเทีย่วในระหวา่งเวลาท าการหรอืเขา้ไปในยานพาหนะทีน่กัท่องเทีย่วใชเ้ดนิทาง เพือ่

ตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้  

(๒) ส ัง่ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวแจง้ขอ้มลูเกี่ยวกบัการด าเนินกิจการที่ก าหนดเป็นครัง้คราวหรือประจ า ตามแบบ รายละเอยีด 

และวธิกีารทีก่  าหนดในกฎกระทรวง

(๓) เรียกใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว ตวัแทนหรือลูกจา้ง มคัคุเทศก ์หรือผูน้ าเที่ยวมาใหถ้อ้ยค าหรือชี้แจงเกี่ยวกบัการประกอบ

ธุรกิจน าเที่ยว หรือการปฏบิตัิหนา้ที่มคัคุเทศกห์รือผูน้ าเที่ยว แลว้แต่กรณี หรือใหส้่งเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งมาเพื่อ

ตรวจสอบอ านาจตาม (๑) และ (๓) นายทะเบยีนจะมอบหมายเป็นหนงัสอืใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิก็ได ้การใชอ้  านาจของนาย

ทะเบยีนหรอืพนกังานเจา้หนา้ที่ตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดอปุสรรคต่อการเดนิทางท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวเกินสมควรมาตรา ๗๗ ในการ

ปฏบิตัิหนา้ที่ นายทะเบยีนหรือพนกังานเจา้หนา้ที่ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัต่อบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง บ ัตรประจ าตวันายทะเบยีนและ

พนกังานเจา้หนา้ทีใ่หเ้ป็นไปตามแบบทีก่  าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๗๘ ในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามพระราชบญัญตันิี้  ใหน้ายทะเบยีนและพนกังานเจา้หนา้ทีเ่ป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมาย

อาญา

มาตรา ๗๙ ในการปฏบิตัิหนา้ที่ของนายทะเบยีนและพนกังานเจา้หนา้ที่ตามพระราชบญัญตัินี้ตอ้งด าเนินการโดยมุ่งที่จะเป็นการ

อ านวยความสะดวกแก่ผูเ้กี่ยวขอ้งและใหเ้กดิผลในทางส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 



หมวด ๗

บทก าหนดโทษ

มาตรา ๘๐ ผูใ้ดประกอบธุรกจิน าเทีย่วโดยไมไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่วตามมาตรา ๑๕ หรอืประกอบธุรกจิน าเทีย่วใน

ระหวา่งถกูส ัง่พกัใชใ้บอนุญาตอนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๕ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองปี หรอืปรบัไมเ่กนิหา้แสนบาท 

หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั

มาตรา ๘๑ ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามมาตรา ๒๓ ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิสองพนับาท 

มาตรา ๘๒ ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิหา้แสนบาท

มาตรา ๘๓ ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ หรอืมาตรา ๒๗ ตอ้งระวางโทษปรบัตัง้แต่หา้พนับาท

ถงึหา้หมืน่บาท

มาตรา ๘๔ ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ หรอืมาตรา ๓๒ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองปี หรอืปรบัไมเ่กนิหา้

แสนบาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั

มาตรา ๘๕ ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามมาตรา ๓๓ ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิหา้แสนบาท



มาตรา ๘๖ ผูใ้ดท าหนา้ที่เป็นมคัคุเทศกโ์ดยไม่ไดร้บัใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกต์ามมาตรา ๔๙ หรือท าหนา้ที่

มคัคุเทศกใ์นระหวา่งถกูส ัง่พกัใชใ้บอนุญาตอนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๖๒ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ง

ปี หรอืปรบัไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั

มาตรา ๘๗ มคัคุเทศกผู์ใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๕๑ ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกินหา้พนับาท

มาตรา ๘๘ มคัคุเทศกผู์ใ้ดไม่ปฏบิตัิตามระเบยีบที่คณะกรรมการก าหนดหรือไม่ติดบตัรประจ าตวัเป็นมคัคุเทศก์

ตามมาตรา ๕๗ ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกินหนึ่งหมืน่บาท

มาตรา ๘๙ มคัคุเทศกผู์ใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๐ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกิน

หา้หมืน่บาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั

มาตรา ๙๐ ผูใ้ดท าหนา้ที่เป็นผูน้ าเที่ยวโดยไม่ไดข้ึ้นทะเบยีนเป็นผูน้ าเที่ยวตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง ตอ้งระวาง

โทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดอืน หรอืปรบัไม่เกินสองหมืน่บาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั



มาตรา ๙๑ ผูน้ าเทีย่วผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนดทีอ่อกตามมาตรา ๖๖ ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิหนึ่งหมืน่

บาท

มาตรา ๙๒ ผูน้ าเทีย่วผูใ้ดฝ่าฝืนค าส ัง่ของนายทะเบยีนซึง่ส ัง่หา้มปฏบิตัหินา้ทีผู่น้ าเทีย่วตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษ

จ าคุกไม่เกนิหนึ่งเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิสองหมืน่บาทหรอืท ัง้จ  าท ัง้ปรบั 

มาตรา ๙๓ ผูใ้ดขดัขวางหรอืไมอ่  านวยความสะดวกแก่นายทะเบยีนหรอืพนกังานเจา้หนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นหนงัสอืจากนาย

ทะเบยีนซึง่ปฏบิตัหินา้ทีต่ามมาตรา ๗๖ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหา้หมืน่บาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั

มาตรา ๙๔ บรรดาความผดิตามพระราชบญัญตันิี้ซึง่มโีทษปรบัสถานเดยีว หรอืมโีทษจ าคุก ไมเ่กนิหนึ่งเดือนไมว่า่จะมโีทษปรบั

เป็นจ านวนเท่าใด ใหน้ายทะเบยีนหรอืผูซ้ึง่นายทะเบยีนมอบหมายมอี านาจเปรยีบเทยีบไดต้ามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการก าหนด 

เมือ่ผูก้ระท าความผดิไดเ้สยีค่าปรบัตามทีเ่ปรยีบเทยีบแลว้ ใหถ้อืวา่คดเีลกิกนัตามประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา

มาตรา ๙๕ ในกรณีทีผู่ก้ระท าความผดิซึง่ตอ้งรบัโทษตามพระราชบญัญตันิี้ เป็นนิตบิคุคลกรรมการหรอืผูม้อี  านาจจดัการแทนนิติ

บคุคลนัน้ ตอ้งระวางโทษตามทีบ่ญัญตัไิวส้  าหรบัความผดินัน้ดว้ย เวน้แต่จะพสูิจนไ์ดว้า่ตนมไิดม้ีส่วนในการกระท าความผดินัน้



บทเฉพาะกาล

มาตรา ๙๖ ใหค้ณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศกต์ามพระราชบญัญตัธุิรกิจน าเทีย่วและมคัคุเทศก์ พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งปฏบิตัิ

หนา้ที่อยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชบญัญตัินี้ ใชบ้งัคบัเป็นคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศกต์ามพระราชบญัญตัินี้  และ

ปฏบิตัหินา้ทีต่ามพระราชบญัญตันิี้ ต่อไปจนกวา่จะไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการธุรกิจน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์ตามพระราชบญัญตัิ

นี้  ท ัง้นี้  ตอ้งด าเนินการแต่งตัง้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั

มาตรา ๙๗ ใหใ้บอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ออกตามพระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๓๕ เป็น

ใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่วตามพระราชบญัญตันิี้

มาตรา ๙๘ ในกรณีทีป่ระเทศไทยมคีวามตกลงกบัรฐับาลต่างประเทศเกี่ยวกบัการประกอบธุรกิจน าเทีย่วก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัิ

นี้ ใชบ้งัคบั รฐัมนตรีจะประกาศยกเวน้คุณสมบตัิตามมาตรา ๑๖ (๑) (ข) และมาตรา ๑๗ (๑) (ก) และ (ข) ใหแ้ก่ผูม้สีญัชาติของ

ประเทศนัน้ก็ได ้

มาตรา ๙๙ ใหใ้บอนุญาตเป็นมคัคุเทศกท์ีอ่อกตามพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๓๕ ใชไ้ดต่้อไปจนกว่าจะ

สิ้นอายุตามที่ก าหนดไวใ้นใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกน์ัน้เพือ่ประโยชนใ์นการต่ออายุใบอนุญาต ใหถ้อืว่ าใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง

เป็นใบอนุญาตทีอ่อกใหต้ามพระราชบญัญตันิี้



มาตรา ๑๐๐ บรรดาความเสียหายตามพระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์ พ .ศ. ๒๕๓๕ ที่เกิดขึ้นแก่นกัท่องเที่ยว 

มคัคุเทศก ์ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรือผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวก่อนวนัที่พระราชบญัญตัิ นี้ ใชบ้งัคบั ใหห้น่วยงาน

ดงัต่อไปนี้ เป็นผูด้  าเนินการพจิารณาเรื่องรอ้งเรียนต่อไป โดยใหน้ าบทบญัญตัิที่เกี่ยวขอ้งตามพระร าชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและ

มคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๓๕ มาใชบ้งัคบัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จ

(๑) การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ส าหรบัเรื่องทีบ่คุคลตามวรรคหนึ่งไดร้อ้งเรยีนไวแ้ลว้ ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั

(๒) ส านกังานพฒันาการท่องเทีย่ว ส าหรบัเรื่องทีบ่คุคลตามวรรคหนึ่งรอ้งเรยีนภายหลงัวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั

มาตรา ๑๐๑ บรรดาหลกัประกนัที่ผูร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยววางไวก้บัผูว้่าการการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยตาม

พระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๓๕ ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ ใชบ้งัคบั ใหก้ารท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยส่ง

มอบใหแ้ก่ส านกังานพฒันาการท่องเที่ยวเพือ่หกัไวเ้ป็นหลกัประกนัตามจ านวนที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๘ ในกรณีที่

เหลอืหลกัประกนัเป็นจ านวนเท่าใดและไม่ปรากฏว่าผูร้บัใบอนุญาตดงักล่าว มกีรณีรอการพจิารณาตามมาตรา ๑๐๐ ใหส้  านกังาน

พฒันาการท่องเที่ยวคืนใหแ้ก่ผูร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวแต่ละรายพรอ้มท ัง้ดอกผลที่เกิดขึ้ น ผูร้บัใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจน าเที่ยวผูใ้ดมกีรณีรอการพจิารณาตามมาตรา ๑๐๐ ใหส้  านกังานพฒันาการท่องเที่ยวคืนหลกัประกนัใหเ้มือ่ไดพ้จิารณาเรื่อง

รอ้งเรยีนดงักลา่วแลว้เสรจ็โดยใหค้นืหลกัประกนัพรอ้มท ัง้ดอกผลใหเ้ท่าทีเ่หลอือยู่ภายหลงัจากหกัความรบัผดิทีเ่กดิขึ้นแลว้ 



มาตรา ๑๐๒ บรรดากฎกระทรวง ขอ้บงัคบั หรอืระเบยีบใดทีอ่อกตามพระราชบญัญตัธุิรกิจน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๓๕ 

ที่ยงัมผีลใชบ้งัคบัอยู่ในวนัที่พระราชบญัญตัินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหย้งัคงใชบ้งัคบัได ้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กบั

พระราชบญัญตันิี้  จนกวา่จะไดม้กีฎกระทรวง ขอ้บงัคบั หรอืระเบยีบทีอ่อกตามความในพระราชบญัญตันิี้ ใชบ้งัคบั ท ัง้นี้  ตอ้งไม่

เกนิสองปีนบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก สุรยุทธ ์จลุานนท์

นายกรฐัมนตรี



อตัราคค่าธรรมเนียม

(๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว ฉบบัละ ๓,๐๐๐ บาท

(๒) ใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก ์ฉบบัละ ๑,๕๐๐ บาท

(๓) ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บาท

(๔) ใบแทนใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก ์ฉบบัละ ๕๐๐ บาท

(๕) ค่าธรรมเนียมประกอบธุรกจิน าเทีย่วรายสองปี ครัง้ละ ๑,๕๐๐ บาท

(๖) การต่ออายุใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก ์ครัง้ละ ๑,๕๐๐ บาท

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี้  คือ โดยที่ไดม้กีารปฏรูิประบบราชการและมกีารจดัต ัง้กระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬาขึ้นตาม

พระราชบญัญตัิปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งรบัผดิชอบภารกิจส าคญัประการหนึ่งเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวและพฒันามาตรฐานการบริการดา้น

การท่องเที่ยวและแหลง่ท่องเที่ยว ตลอดจนสนบัสนุนการประกอบธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศกใ์หม้มีาตรฐานสากล โดยมสี านกังานพฒั นาการท่องเที่ยวซึ่งเป็น

ส่วนราชการในสงักดักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผูด้  าเนินการแทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ด  าเนินการอยู่เดมิ ประกอบกับมาตรฐานเกี่ยวกบัการ

คุม้ครองนกัท่องเที่ยวและมาตรการในการก าหนดใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศกต์อ้งปฏบิตัิเพื่อประโยชนแ์ห่งธุรกิ จน าเที่ยวยงัไม่เหมาะสม รวมท ัง้

มาตรการต่างๆ ตามพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๓๕ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ไมเ่อื้อต่อการปฏบิตัใินรูปแบบของการบรหิารราชการของส่วน

ราชการ สมควรทีจ่ะตอ้งปรบัปรุงพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๓๕ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงักลา่ว จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้

(ทีม่า : http://www.police9.go.th/files/travel.pdf)



พระราชบญัญตัิ ธุรกจิน าเที่ยวและมคัคคคุเทกก  (ฉบบัที่ ๒) พ.ก.๒๕๕๙

ภมูิพลอดุลยเดช ป.ร. ใหไ้ว ้ณ วนัที่ ๒๓ สงิหาคคม พ.ก. ๒๕๕๙

เป็นปีที่ ๗๑ ในรชักาลปจัจุบนั

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯใหป้ระกาศว่าโดยที่

เป็นการสมควรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้รา

พระราชบญัญตัขิึ้นไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิดงัต่อไปนี้



มาตรา ๑ พระราชบญัญตันิี้ เรยีกวา่ “พระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก(์ฉบบัที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๙”

มาตรา ๒ พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมือ่พน้ก าหนดหน่ึงรอ้ยยี่สบิวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป

มาตรา ๓ ใหย้กเลกิบทนิยามค าวา่ “ส านกังาน” และ “ผูอ้  านวยการ” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญตัธุิรกิจน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.

๒๕๕๑

มาตรา ๔ ใหเ้พิ่มบทนิยามค าว่า “กรม” และ “อธิบดี” ระหว่างบทนิยามค าว่า “กองทุน”และ “นายทะเบียน” ในมาตรา ๔ แห่ง

พระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑

“กรม” หมายความวา่ กรมการท่องเทีย่ว

“อธบิด”ี หมายความวา่ อธบิดกีรมการท่องเทีย่ว

มาตรา ๕ ใหย้กเลกิความในบทนิยามค าว่า “พนกังานเจา้หนา้ที่” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญตัิธุรกิจนาเที่ยวและมคัคุเทศก ์พ.ศ.

๒๕๕๑ และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน

“พนกังานเจา้หนา้ที”่ หมายความวา่ ผูซ้ึง่อธบิดแีต่งตัง้ใหป้ฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้

มาตรา ๖ ใหย้กเลกิความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๗ แห่งพระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์พ .ศ. ๒๕๕๑ และใหใ้ชค้วาม

ต่อไปน้ีแทน



มาตรา ๗ ใหม้คีณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก์”ประกอบดว้ย ปลดักระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นรองประธานกรรมการ ผูแ้ทนกระทรวงทรพัยากรธรรมช าติและ

สิ่งแวดลอ้ม ผูแ้ทนกระทรวงพาณิชยผู์แ้ทนกระทรวงมหาดไทย ผูแ้ทนกระทรวงแรงงาน ผูแ้ทนกระทรวงวฒันธรรม ผูแ้ทนกระทรวง

สาธารณสุขผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ผูบ้ญัชาการส านกังานตรวจคนเขา้เมอืง ผูบ้งัคบัการต ารวจท่องเที่ยว ผูว้่า

การการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ประธานสภาอตุสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และผูท้รงคุณวุฒซิึ่ง

รฐัมนตรแีต่งตัง้จ  านวนเจด็คน เป็นกรรมการ ใหน้ายทะเบยีนธุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศกก์ลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ”

มาตรา ๗ ใหย้กเลกิความในวรรคสองของมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑ และใหใ้ชค้วาม

ต่อไปน้ีแทน

“การก าหนดประเภทใบอนุญาต หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอรบัและการออกใบอนุญาตการขอและการต่ออายุใบอนุญาต และ

การขอรบัและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามทีก่  าหนดในกฎกระทรวง”

มาตรา ๘ ใหย้กเลกิความใน (ง) ของ (๒) ของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญตัธุิรกิจน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑ และใหใ้ชค้วาม

ต่อไปน้ีแทน

“(ง) เคยถูกเพกิถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามมาตรา ๔๖ (๑) (๓) หรือ (๔)หรือใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกต์ามมาตรา 

๖๓ (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) และยงัไมพ่น้ก าหนดหา้ปีนบัถงึวนัยืน่ค าขอรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว”



มาตรา ๙ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใ้ชค้วาม

ต่อไปน้ีแทน

“มาตรา ๑๘ ผูข้อรบัใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ตอ้งวางหลกัประกนัเป็นเงนิสดหรือหนงัสือค า้

ประกนัของธนาคารต่อนายทะเบยีนเพือ่เป็นหลกัประกนัการปฏบิตัิตามพระราชบญัญตันิี้ท ัง้นี้  ตามจ านวนเงนิที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง”

มาตรา ๑๐ ใหย้กเลกิความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก์ พ.ศ.๒๕๕๑ 

และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน

“มาตรา ๒๒ ในกรณีที่นายทะเบยีนมีค าส ัง่ไม่ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา 

๒๒/๒ ใหผู้ย้ืน่ค าขอรบัใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่วมสีทิธอิทุธรณ์ค าส ัง่ดงักลา่วเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการภายใน

สามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ค าส ัง่จากนายทะเบยีน” 



ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวสาขาใหม้อีายุและประเภทตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวการขอรบัและการออก ใบอนุญาต 

การขอและการต่ออายุใบอนุญาต การขอรบัและการออกใบแทนใบอนุญาต และการแจง้เลกิสาขา ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธกีาร

ทีก่  าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๒/๓ ในกรณีที่ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวตาย และทายาทของผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวประสงคจ์ะประกอบธุรกิจน าเที่ยวนัน้

ต่อไป ใหท้ายาทซึง่มคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๖หรอืในกรณีทีม่ทีายาทหลายคน ใหท้ายาทดว้ยกนันัน้ตกลงตัง้

ทายาทคนหนึ่งซึ่งมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๖ ประกอบธุรกิจน าเที่ยวไดต่้อไปจนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ

ตามมาตรา ๒๒/๑ แต่ตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบยีนทราบภายในหกสบิวนันบัแต่วนัที่ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวตายในระหว่างการประกอบ

ธุรกิจน าเทีย่วตามวรรคหนึ่ง ทายาทของผูป้ระกอบธุรกิจน าเทีย่วมหีนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบเสมอืนผูป้ระกอบธุรกิจน าเทีย่ว ในกรณี

ทีท่ายาทมไิดแ้จง้ใหน้ายทะเบยีนทราบภายในก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ใหถ้อืวา่ใบอนุญาตสิ้นสุดลง”

มาตรา ๑๒ ใหเ้พิม่ความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑

“ในกรณีมสีถานทีป่ระกอบธุรกิจน าเทีย่วสาขา ใหน้ าความในวรรคหนึ่งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม”



มาตรา ๑๑ ใหเ้พิม่ความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๒๒/๑ มาตรา ๒๒/๒ และมาตรา ๒๒/๓แห่งพระราชบญัญตัธุิรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์

พ.ศ.๒๕๕๑

“มาตรา ๒๒/๑ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่วใหม้อีายุสองปีนบัแต่วนัทีอ่อกใบอนุญาตผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวซึ่งประสงคจ์ะ

ขอต่ออายุใบอนุญาตตอ้งยืน่ค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมือ่ไดย้ื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตแลว้ ใหป้ระกอบธุรกิจ

น าเที่ยวต่อไปไดจ้นกว่าจะไดร้บัแจง้การไม่อนุญาตจากนายทะเบยีน และใหน้ าความในมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑และมาตรา 

๒๒ มาใชบ้งัคบักบัการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวดว้ยโดยอนุโลมมาตรา ๒๒/๒ ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ประสงคจ์ะมี

สถานทีป่ระกอบธุรกจิน าเทีย่วสาขาใหย้ืน่ค าขอรบัใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่วสาขาจากนายทะเบยีน

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่วสาขาใหม้อีายุและประเภทตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่วการขอรบัและการออกใบอนุญาต การ

ขอและการต่ออายุใบอนุญาต การขอรบัและการออกใบแทนใบอนุญาต และการแจง้เลกิสาขา ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีก ารที่

ก าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๒/๓ ในกรณีที่ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวตาย และทายาทของผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวประสงคจ์ะประกอบธุรกิจน าเที่ยว

นัน้ต่อไป ใหท้ายาทซึ่งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๖หรือในกรณีทีม่ทีายาทหลายคน ใหท้ายาทดว้ยกนันัน้ตกลง

ตัง้ทายาทคนหนึ่งซึ่งมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๖ ประกอบธุรกิจน าเที่ยวไดต่้อไปจนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ

ตามมาตรา ๒๒/๑ แต่ตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบยีนทราบภายในหกสบิวนันบัแต่วนัที่ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวตายในระหว่างการประกอบ

ธุรกิจน าเทีย่วตามวรรคหนึ่ง ทายาทของผูป้ระกอบธุรกิจน าเทีย่วมหีนา้ที่และความรบัผดิชอบเสมอืนผูป้ระกอบธุรกิจน าเทีย่ว ในกรณีที่

ทายาทมไิดแ้จง้ใหน้ายทะเบยีนทราบภายในก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ใหถ้อืวา่ใบอนุญาตสิ้นสุดลง”



มาตรา ๑๒ ใหเ้พิม่ความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑

“ในกรณีมสีถานทีป่ระกอบธุรกิจน าเทีย่วสาขา ใหน้ าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม”

มาตรา ๑๓ ใหย้กเลกิความใน (๗) ของมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์พ .ศ.๒๕๕๑ และใหใ้ชค้วาม

ต่อไปน้ีแทน

“(๗) การจดัใหม้มีคัคุเทศกห์รอืผูน้ าเทีย่ว”

มาตรา ๑๔ ใหเ้พิม่ความต่อไปน้ีเป็น (๙) ของมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑

“(๙) การจดัใหม้กีารประกนัภยัส าหรบัอบุตัเิหต”ุ

มาตรา ๑๕ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑ และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน

“มาตรา ๓๑ หา้มไม่ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจดับริการน าเที่ยวใหแ้ก่นกัท่องเที่ยวโดยไม่เรียกเก็บค่าบริการหรือเรียกเก็บ

ค่าบริการในอตัราที่เห็นไดว้่าไม่เพยีงพอกบัค่าใชจ่้าย ท ัง้นี้  ตามหลกัเกณฑค์ณะกรรมการประกาศก าหนด โดยหลกัเกณฑด์งักล่าว

อย่างนอ้ยใหก้ าหนดอตัราค่าบรกิารข ัน้ต า่ก าหนดและใหม้กีารจดัท าเอกสารทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึค่าบรกิารที่เรยีกเก็บ”



มาตรา ๑๖ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑ และใหใ้ช ้

ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๓๓ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจดัใหม้มีคัคุเทศกเ์ดนิทางไปกบันกัท่องเทีย่วตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศ

ก าหนดในการจดัใหน้กัท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ ถา้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจดัใหม้ผูีน้ าเที่ยว เดินทางไปกบันกัท่องเที่ยว ผู ้

ประกอบธุรกิจน าเที่ยวตอ้งใชผู้น้ าเที่ยวที่ไดข้ึ้นทะเบยีนตามพระราชบญัญตัินี้ ในการเดินทางไปปฏบิตัิหนา้ที่ของมคัคุเทศกห์รือผูน้ า

เทีย่วตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหถ้อืวา่เป็นการกระท าในทางการทีจ่า้งของผูป้ระกอบธุรกิจน าเทีย่ว”

“มาตรา ๓๔ ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วตอ้งจดัใหม้กีารประกนัภยัส าหรบัอบุตัเิหตใุหแ้ก่นกัท่องเที่ยว มคัคุเทศก ์และผูน้ าเทีย่วใน

ระหว่างเดนิทางท่องเที่ยว ท ัง้นี้  ตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการประกาศก าหนดผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ไม่จดัใหม้กีารประกนัภยั

ส าหรบัอบุตัเิหตตุามวรรคหนึ่งตอ้งรบัผดิชอบต่อนกัท่องเทีย่ว มคัคุเทศก ์หรอืผูน้ าเทีย่วเช่นเดยีวกบัผูร้บัประกนัภยั”

มาตรา ๑๗ ใหย้กเลกิมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ. ๒๕๕๑



มาตรา ๑๘ ใหเ้พิม่ความต่อไปน้ีเป็น (๑/๑) ของมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑

“(๑/๑) ไมไ่ดร้บัการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่วตามมาตรา ๒๒/๑”

มาตรา ๑๙ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้

แทน

“มาตรา ๓๗ ในกรณีทีใ่บอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่วสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๖ (๑/๑) (๒)หรอื (๓) ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ

น าเที่ยวมหีนา้ที่ด  าเนินการตามขอ้ผูกพนัที่มอียู่กบันกัท่องเที่ยวก่อนวนัที่ใบอนุญาตสิ้ นสุดลง โดยตอ้งปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ ์

วธิกีาร และระยะเวลาทีก่  าหนดในกฎกระทรวง”

มาตรา ๒๐ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศกพ์.ศ. ๒๕๕๑ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้

แทน

“มาตรา ๓๙ หลกัประกนัที่ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยววางไวต้ามมาตรา ๑๘ ไม่อยู่ในความรบัผดิแห่งการบงัคบัคดตีราบ

เท่าทีผู่ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวยงัไม่พน้จากความรบัผดิตามพระราชบญัญตัินี้ ในกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลง ผูป้ระกอบธุรกิจน า

เทีย่วจะขอรบัคนืหลกัประกนัทีว่างไวพ้รอ้มท ัง้ดอกผลไดก้็ต่อเมือ่ไดช้ าระหนี้ทีเ่กดิขึ้นตามพระราชบญัญตันิี้ เสร็จสิ้นแลว้

ในกรณีที่นายทะเบยีนไดแ้จง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวมาขอรบัหลกัประกนัพรอ้มท ัง้ดอกผลคืนแล ว้ ถา้ผูป้ระกอบธุรกิจน า

เทีย่วไมม่ารบัคนืภายในสองปีนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ ใหห้ลกัประกนัพรอ้มท ัง้ดอกผล ดงักลา่วตกเป็นของกองทนุ”



มาตรา ๒๑ ใหย้กเลกิความในวรรคสองของมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑ และใหใ้ชค้วาม

ต่อไปนี้แทน

“ใหก้รมแจง้ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการใหผู้ซ้ึง่เกี่ยวขอ้งทราบภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีม่คี  าวนิจิฉยั”

มาตรา ๒๒ ใหย้กเลกิความใน (๒) ของมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑ และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ี

แทน

“(๒) ฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒มาตรา ๓๓ หรอืมาตรา ๓๔” 

มาตรา ๒๓ ใหย้กเลกิ (๓) ของมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑

มาตรา ๒๔ ใหย้กเลกิ (๒) ของมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑

มาตรา ๒๕ ใหย้กเลกิความในวรรคสองของมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑ และใหใ้ชค้วาม

ต่อไปนี้แทน “การก าหนดประเภทใบอนุญาต หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอรบัและการออกใบอนุญาตการขอและการต่ออายุใบอนุญาต 

และการขอรบัและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามทีก่  าหนดในกฎกระทรวง”



มาตรา ๒๖ ใหย้กเลกิความใน (๑) ของมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑ และใหใ้ชค้วาม

ต่อไปนี้แทน

“(๑) มคีุณสมบตั ิดงัต่อไปน้ี

(ก) มอีายุไมต่ า่กวา่สบิแปดปีบรบูิรณใ์นวนัยืน่ค าขอรบัใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์

(ข) มสีญัชาตไิทย

(ค) ส าเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าในสาขามคัคุเทศกห์รอืสาขาการท่องเทีย่วที่มวีชิาเกี่ ยวกบัมคัคุเทศก ์หรือ

ส าเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพช ัน้สูงในสาขามคัคุเทศกห์รือสาขาการท่องเที่ ยวที่มวีิชาเกี่ยวกบั

มคัคุเทศกไ์ม่นอ้ยกว่าที่คณะกรรมการก าหนดหรือไดร้บัวุฒิบตัรว่าไดผ้่านการฝึกอบรมวชิามคัคุเทศก์ตามหลกัสูตรและสถาน

ฝึกอบรมทีค่ณะกรรมการก าหนด

(ง) ผ่านการทดสอบความรูค้วามสามารถในการเป็นมคัคุเทศกต์ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด” 

มาตรา ๒๗ ใหย้กเลกิความใน (ค) ของ (๒) ของมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ. ๒๕๕๑ และให ้

ใชค้วามต่อไปนี้แทน

“(ค) เคยถกูเพกิถอนใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่วตามมาตรา ๔๖ (๑) (๓) หรอื (๔)หรอืใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกต์าม

มาตรา ๖๓ (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) และยงัไมพ่น้ก าหนดหา้ปีนบัถงึวนัยืน่ค าขอรบัใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก”์



มาตรา ๒๘ ใหย้กเลกิความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์พ.ศ.

๒๕๕๑ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๕๑ เพื่อประโยชนใ์นการส่งเสริมมคัคุเทศกแ์ละการท่องเที่ยวในทอ้งถิ่นหรือชุมชนเป็นการเฉพาะ 

เมื่อคณะกรรมการไดป้ระกาศเขตพื้นที่ในทอ้งถิ่นหรือชุมชนใดตามมาตรา ๑๒ (๔) แลว้รฐัมนตรีจะประกาศ

ยกเวน้คุณสมบตัิตามมาตรา ๕๐ (๑) (ก) (ค) หรือ (ง) ส าหรบัผูย้ื่นค าขอรบัใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกซ์ึ่งจะ

ใหบ้รกิารเฉพาะในเขตพื้นทีน่ ัน้ รวมตลอดทัง้ยกเวน้หรอืลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นมคัคเุทศกใ์หด้ว้ยก็ได”้

มาตรา ๒๙ ใหย้กเลกิความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์พ.ศ.

๒๕๕๑ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๕๖ ใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกใ์หม้อีายุหา้ปีนบัแต่วนัที่ออกใบอนุญาต และอาจต่ออายุใบอนุญาต

เป็นมคัคุเทศกไ์ด ้โดยผูข้อต่ออายุใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกต์อ้งผ่านการอบรมและทดสอบความรูค้วามสามารถ

ในการเป็นมคัคุเทศกต์ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด”



มาตรา ๓๐ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบญัญตัธุิรกิจน าเทีย่วและมคัคุเทศกพ์.ศ. ๒๕๕๑ และให ้

ใชค้วามต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๕๗ มาตรฐานในการปฏบิตัิหนา้ที่ การแต่งกาย การรกัษามารยาท ความประพฤติและการตรวจ

สุขภาพของมคัคุเทศก์ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดมคัคุเทศก์ตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบที่

คณะกรรมการก าหนดตามวรรคหนึ่ง และตอ้งตดิใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกต์ลอดเวลาที่ท  าหนา้ที่มคัคุเทศกต์าม

ลกัษณะทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด”

มาตรา ๓๑ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบญัญตัธุิรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑ และให ้

ใชค้วามต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๖๔ ผูใ้ดประสงคจ์ะเป็นผูน้ าเที่ยวตอ้งขึ้นทะเบียนเป็นผูน้ าเที่ยวตามหลกั เกณฑแ์ละวิธีการที่

ก าหนดในกฎกระทรวง”



มาตรา ๓๒ ใหเ้พิม่ความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๖๔/๑ แห่งพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑

“มาตรา ๖๔/๑ ผูข้อขึ้นทะเบยีนเป็นผูน้ าเทีย่วตอ้ง

(๑) มคีุณสมบตั ิดงัต่อไปนี้

(ก) มอีายุไม่ต า่กวา่ยีส่บิปีบรบูิรณใ์นวนัยืน่ค าขอขึ้นทะเบยีนเป็นผูน้ าเทีย่ว

(ข) มสีญัชาตไิทย

(ค) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขามคัคุเทศกห์รือสาขาการท่องเที่ยวที่ มวีชิาเกี่ยวกบั

มคัคุเทศก ์หรือส าเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพช ัน้สูงในสาขามคัคุ เทศกห์รือสาขาการ

ท่องเทีย่วที่มวีชิาเกี่ยวกบัมคัคุเทศกไ์ม่นอ้ยกว่าที่คณะกรรมการก าหนดหรอืส าเร็จการศึกษาไม่ต า่กว่ามธัยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่าและไดร้บัวุฒิบตัรว่าไดผ่้านการฝึกอบรมวชิามคัคุเทศกห์รือผูน้ าเที่ยวตามหลกัสูตรและสถาน

ฝึกอบรมทีค่ณะกรรมการก าหนด

(๒) ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้

(ก) เป็นโรคพษิสุราเรื้อรงัหรอืตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ หรอืเป็นโรคตดิต่อทีค่ณะกรรมการก าหนด

(ข) เคยถูกเพกิถอนทะเบยีนเป็นผูน้ าเทีย่วมาแลว้ยงัไม่ถงึหา้ปีนบัถงึวนัยืน่ค าขอขึ้นทะเบยีนเป็นผูน้ าเทีย่ว”



มาตรา ๓๓ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑ และใหใ้ชค้วาม

ต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๖๕ ผูน้ าเที่ยวมหีนา้ที่ในการน าเที่ยวและอ านวยความสะดวก รวมท ัง้ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามรายการน า

เทีย่วตามมาตรา ๒๖ หรอืมาตรา ๒๙ แลว้แต่กรณี”

มาตรา ๓๔ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑ และใหใ้ชค้วาม

ต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๖๘ เมือ่นายทะเบยีนมคี าส ัง่หา้มปฏบิตัหินา้ทีห่รอืส ัง่เพกิถอนการจดทะเบยีนตามมาตรา ๖๗ ใหน้ายทะเบยีน

แจง้ใหก้รมทราบ และใหก้รมแจง้เวยีนชื่อบคุคลดงักลา่วใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบ ท ัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการ

ทีค่ณะกรรมการก าหนด”

มาตรา ๓๕ ใหย้กเลกิความใน (๔) ของมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑ และให ้

ใชค้วามต่อไปนี้แทน

“(๔) เงนิทีผู่ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วจ่ายชดใชค้นืกองทนุและเงนิทีน่ายทะเบยีนหกัจากหลกัประกนัส่งคนืกองทนุตาม

มาตรา ๔๑ วรรคสาม และเงนิเพิม่ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง”



มาตรา ๓๖ ใหย้กเลกิความในวรรคสองของมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์พ .ศ.๒๕๕๑ และใหใ้ชค้วาม

ต่อไปน้ีแทน

“เงนิและทรพัยส์นิตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นของกรมเพือ่ใชป้ระโยชนต์ามวตัถปุระสงคข์องกองทนุโดยไม่ตอ้งน าสง่กระทรวงการคลงัเพือ่

เป็นรายไดข้องแผ่นดนิ”

มาตรา ๓๗ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบญัญตัธุิรกิจน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑ และ

ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน

“มาตรา ๗๓ ภายในหนึ่งรอ้ยยี่สิบวนันบัแต่วนัสิ้นปี ใหก้รมจดัท างบดุล งบการเงนิและบญัชีแสดงการใชจ่้ายเงนิกองทุนเสนอ

คณะกรรมการงบดุลนัน้ กรมตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชรีบัอนุญาตด าเนินการสอบบญัชแีละจดัท ารายงานการสอบบญัชเีสนอคณะกรรมการ

มาตรา ๗๔ ใหอ้ธิบดีแต่งตัง้ขา้ราชการในกรมคนหนึ่งซึ่งมีต าแหน่งไม่ต า่กว่าผูอ้  านวยการกองเป็นนายทะเบยีนธุรกิจน าเที่ยวและ

มคัคุเทศกก์ลาง เพื่อท าหนา้ที่เป็นนายทะเบยีนในการควบคุมธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศกท์ ัว่ราชอาณาจกัร และมอี านาจหนา้ที่ตามที่

บญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันิี้  หรอืตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย

มาตรา ๗๕ เพือ่ประโยชนใ์นการอ านวยความสะดวกและใหบ้รกิารแก่ประชาชนในพื้นที่อธบิดจีะแต่งตัง้นายทะเบยีนธุรกิจน าเที่ยว

และมคัคุเทศกส์าขาโดยใหม้อี  านาจหนา้ทีร่บัผดิชอบด าเนินการตามพระราชบญัญตันิี้ในเขตจงัหวดัหนึ่งหรอืหลายจงัหวดัก็ได”้

มาตรา ๓๘ ใหย้กเลกิความในวรรคสองของมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์พ .ศ.๒๕๕๑ และใหใ้ชค้วาม

ต่อไปน้ีแทน

“นายทะเบยีนจะมอบหมายเป็นหนงัสอืใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีเ่ป็นผูใ้ชอ้  านาจตามวรรคหนึ่งก็ได”้



มาตรา ๓๙ ใหเ้พิม่ความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๘๐/๑ แห่งพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก์ พ.ศ.๒๕๕๑

“มาตรา ๘๐/๑ ผูใ้ดประกอบธุรกิจน าเที่ยวโดยไม่ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวสาขาตามมาตรา ๒๒/๒ 

ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้แสนบาท”

มาตรา ๔๐ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑ และใหใ้ชค้วาม

ต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๘๑ ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๒๓ หรอืมาตรา ๓๘ ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิสอง

พนับาท”

มาตรา ๔๑ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑ และใหใ้ชค้วาม

ต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๘๓ ผูป้ระกอบธุรกิจน าเทีย่วผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ หรอืมาตรา ๓๗ ตอ้ง

ระวางโทษปรบัต ัง้แต่หา้พนับาทถงึหา้หมืน่บาท”



มาตรา ๔๒ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑ และใหใ้ชค้วาม

ต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๘๕ ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๓๓ หรอืมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่งตอ้งระวางโทษปรบั

ไม่เกนิหา้แสนบาท”

มาตรา ๔๓ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑ และใหใ้ชค้วาม

ต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๘๘ มคัคุเทศกผู์ใ้ดไม่ปฏบิตัติามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนดหรอืไม่ตดิใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกต์าม

มาตรา ๕๗ ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งหมืน่บาท” 

มาตรา ๔๔ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑ และใหใ้ชค้วาม

ต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๙๐ ผูใ้ดท าหนา้ทีเ่ป็นผูน้ าเที่ยวโดยไม่ไดข้ึ้นทะเบยีนเป็นผูน้ าเทีย่วตามมาตรา ๖๔ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่

เกนิหนึ่งเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิสองหมืน่บาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั”



มาตรา ๔๕ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้

แทน

“มาตรา ๙๕ ในกรณีทีผู่ก้ระท าความผดิเป็นนิตบิคุคล ถา้การกระท าความผดิของนิตบิุคคลนัน้เกิดจากการส ัง่การ หรอืการกระท า

ของบคุคลใด หรอืไมส่ ัง่การ หรอืไม่กระท าการอนัเป็นหนา้ทีท่ีต่อ้งกระท าของกรรมการผูจ้ดัการ หรอืบุคคลใดซึ่งรบัผดิชอบในการ

ด าเนินงานของนิตบิคุคลนัน้ ผูน้ ัน้ตอ้งรบัโทษตามทีบ่ญัญตัไิวส้  าหรบัความผดินัน้ๆ ดว้ย”

มาตรา ๔๖ ใหย้กเลิกอตัราค่าธรรมเนียมทา้ยพระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก์ พ .ศ. ๒๕๕๑ และใหใ้ชอ้ตัรา

ค่าธรรมเนียมทา้ยพระราชบญัญตันิี้แทน

มาตรา ๔๗ การแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์พ.ศ.

๒๕๕๑ ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้  ใหด้  าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในหกสบิวนันบัแต่วนัที่พระราชบญัญตัินี้ ใชบ้งัคบัใน

ระหว่างที่ยงัไม่มีการแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหก้รรมการโดยต าแหน่งตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่ง

พระราชบญัญตัธุิรกิจน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้  ปฏิบตัหินา้ทีค่ณะกรรมการตาม

พระราชบญัญตันิี้ไปพลางก่อน



มาตรา ๔๘ ค าขอรบัใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่ว ค าขอรบัใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกค์ าขอขึ้นทะเบยีนเป็นผูน้ าเทีย่ว และค าขอต่อ

อายุใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก ์ทีไ่ดย้ื่นไวก่้อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ ใชบ้งัคบั และยงัอยู่ในระหว่างการพจิารณาของนายทะเบยีน ใหถ้อื

ว่าเป็นค าขอตามพระราชบญัญตัธุิรกิจน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้  และใหน้ายทะเบยีน

พจิารณาด าเนินการตามพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑ ทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้มผีลใช ้

บงัคบัใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่วทีอ่อกตามค าขอในวรรคหนึ่ง ใหม้อีายุสองปีนบัแต่วนัทีอ่อกใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว

มาตรา ๔๙ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ยงัมผีลอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชบญัญตัินี้ ใชบ้งัคบั ใหค้งใชไ้ดต่้อไปจนถงึวนัครบ

ก าหนดสองปีนบัจากวนัช าระค่าธรรมเนียมครัง้สุดทา้ยผูป้ระกอบธุรกิจน าเทีย่วทีใ่บอนุญาตจะครบก าหนดตามวรรคหนึ่ง หากประสงค์

จะประกอบธุรกิจน าเที่ยวต่อไปใหย้ื่นค าขอรบัใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัธุิรกิจน าเทีย่วและ

มคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งแกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัินี้ภายในสามสบิวนัก่อนใบอนุญาตครบก าหนด และเมื่อไดย้ื่นค าขอรบั

ใบอนุญาตแลว้ใหป้ระกอบธุรกิจน าเทีย่วต่อไปไดจ้นกว่าจะไดร้บัแจง้การไม่อนุญาตจากนายทะเบยีน เพือ่ประโยชน์แห่งการนี้  ใหถ้อืว่า

หลกัประกนัที่ไดว้างไวเ้ดมิเป็นส่วนหนึ่งของหลกัประกนัที่ตอ้งวางตามพระราชบญัญตัินี้  ผูป้ระกอบธุรกิ จน าเที่ยวซึ่งไดร้บัแจง้การไม่

อนุญาตจากนายทะเบยีนตามวรรคสอง ตอ้งเลกิการประกอบธุรกจิน าเทีย่วภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืแจง้การไม่อนุญาต



มาตรา ๕๐ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบญัญตัินี้ทีม่สีถานที่ประกอบธุรกิจน าเทีย่วสาขาอยู่ในวนัก่อน

วนัที่พระราชบญัญตัินี้ ใชบ้งัคบั ประกอบธุรกิจน าเที่ยวสาขานัน้ต่อไปไดจ้นกว่าจะไดร้บัแจง้การไม่ อนุญาตจากนายทะเบยีนตาม

มาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัินี้ ในกรณีที่ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวไดร้บัแจง้การอนุญาตจากนายทะเบยีนตามมาตรา 

๔๙แห่งพระราชบญัญตันิี้แลว้ ใหป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วสาขาไดต่้อไป แต่จะตอ้งมาขอรบัใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่วสาขาตาม

พระราชบญัญตันิี้ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ดงักลา่ว

มาตรา ๕๑ หลกัประกนัที่เป็นพนัธบตัรรฐับาลไทยหรือพนัธบตัรรฐัวิสาหกิจที่ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว ไดว้างไวก่้อนวนัที่

พระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหใ้ชไ้ดต่้อไปจนกวา่จะถงึก าหนดต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว

มาตรา ๕๒ ใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกท์ีย่งัมผีลอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัใหค้งใชไ้ดต่้อไปจนกว่าใบอนุญาตนัน้จะ

สิ้นอายุเพือ่ประโยชนใ์นการต่ออายุใบอนุญาต ใหถ้อืว่าใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเป็นใบอนุญาตทีอ่อกใหต้ามพระราชบญัญตัธุิรกิจ

น าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้และใหน้ ามาตรา ๕๖ แห่งพระราชบญัญตัธุิรกิจน าเทีย่ว

และมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้  มาใชบ้งัคบัในการขอต่ออายุใบอนุญาตดว้ย



มาตรา ๕๓ ผูซ้ึ่งไดข้ึ้นทะเบยีนเป็นผูน้ าเที่ยวอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชบญัญตัินี้ ใชบ้งัคบัใหถ้อืว่าเป็นผูข้ึ้นทะเบยีนเป็นผูน้ าเที่ยวตาม

มาตรา ๖๔ แห่งพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้

มาตรา ๕๔ มคัคุเทศกท์ี่ปฏบิตัหนา้ที่เป็นผูน้ าเที่ยวอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชบญัญตัินี้ ใชบ้งัคบัหากประสงคจ์ะปฏบิตัิหนา้ที่เป็นผูน้ า

เทีย่วต่อไปใหม้าขอขึ้นทะเบยีนเป็นผูน้ าเทีย่วภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ ใชบ้งัค ับ และใหป้ฏบิตัหินา้ทีต่่อไปไดจ้นกว่า

จะไดร้บัแจง้การไมร่บัขึ้นทะเบยีน

มาตรา ๕๕ บรรดากฎกระทรวง ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืประกาศทีอ่อกตามพระราชบญัญตัธุิรกิจน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑ ที่

ใชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชบญัญตัินี้ ใชบ้งัคบั ใหย้งัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเพยีงเท่าที่ไม่ ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญตัิธุรกิจน า

เที่ยวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. ๒๕๕๑ซึ่งแกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัินี้  จนกว่าจะมกีฎกระทรวง ระเบยีบ ขอ้บ ังคบั หรือประกาศ ที่

ออกตามพระราชบญัญตัธุิรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้  ใชบ้งัคบัการด าเนินการออก

กฎกระทรวง ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให ด้  าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในหนึ่งรอ้ยแปดสิบวนันับแต่วนัที่

พระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั หากไมส่ามารถด าเนินการไดใ้หร้ฐัมนตรรีายงานเหตผุลทีไ่มอ่าจด าเนินการไดต่้อคณะรฐัมนตรเีพือ่ทราบ

มาตรา ๕๖ ใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีารกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา

นายกรฐัมนตรี



อตัราคค่าธรรมเนียม

(๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว ฉบบัละ ๕,๐๐๐ บาท

(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่วสาขา ฉบบัละ ๒,๐๐๐ บาท

(๓) ใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก ์ฉบบัละ ๓,๐๐๐ บาท

(๔) ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว ฉบบัละ ๒,๐๐๐ บาท

(๕) ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่วสาขา ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บาท

(๖) ใบแทนใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก ์ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บาท

(๗) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว คร ัง้ละ ๕,๐๐๐ บาท

(๘) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่วสาขา ครัง้ละ ๒,๐๐๐ บาท

(๙) การต่ออายุใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก ์ครัง้ละ ๓,๐๐๐ บาท



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักในการนํารายได้
เข้าสู่ประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีอัตราการแข่งขันสูง สมควรพัฒนาอุตสาหกรรมธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์โดยควบคุมมาตรฐานและ
คุณภาพในการให้บริการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล จึง
สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกํากับดูแลธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยแก้ไของค์ประกอบของ
คณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์เพื่อให้ครอบคลุมหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น กําหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอายุและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวกําหนดให้มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวสาขา แก้ไขหลักเกณฑ์
การประกอบธุรกิจนําเที่ยวบางประการ เช่นแก้ไขเรื่องการวางหลักประกัน และแก้ไขรายละเอียดที่ต้องมีในเอกสารการโฆษณาชี้
ชวนเกี่ยวกับรายการนําเที่ยวกําหนดรองรับให้ทายาทของผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวสามารถประกอบธุรกิจนําเที่ยวต่อไปได  ้เพิ่มเหตุ
แห่งการพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวเพื่อให้ครอบคลุมทุกกรณี แก้ไขคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์และ
หลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์มีความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ได้อย่าง
แท้จริง รวมทั้งแก้ไขหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเที่ยวแก้ไขบทกําหนดโทษให้ครอบคลุม
ทุกกรณี และปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตลอดจนแก้ไขชื่อหน่วยงานและตําแหน่งผู้บริหารเพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อสํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นกรมการท่องเที่ยว พ.ศ.๒๕๕๓ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

(ที่มา : http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557/law76-300859-1.pdf)
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กจิการของผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยว พ.ก. ๒๕๕๕

https://www.dot.go.th/ebooks/ebooks-group/19

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

https://www.dot.go.th/ebooks/ebooks-group/19

