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พระราชบัญญัติ 
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
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มาตรา ๓ ใหยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๒) พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ธุรกิจนําเที่ยว”  หมายความวา  ธุรกิจเกี่ยวกับการนํานักทองเที่ยวเดินทางไปทองเที่ยว 

หรือเดินทางไปเพื่อวัตถุประสงคอื่น  โดยจัดใหมีบริการหรือการอํานวยความสะดวกอยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง   อันไดแก   สถานที่พัก   อาหาร   มัคคุเทศก   หรือบริการอื่นใดตามที่ กําหนด 

ในกฎกระทรวง  

“นักทองเที่ยว”  หมายความวา  ผูเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อประโยชนในการ

พักผอนหยอนใจ  การศึกษาหาความรู  การบันเทิง  หรือการอื่นใด 

“มัคคุเทศก”  หมายความวา  ผูใหบริการเปนปกติธุระในการนํานักทองเที่ยวไปยังสถานที่ตาง ๆ  

โดยใหบริการเกี่ยวกับคําแนะนําและความรูดานตาง ๆ  แกนักทองเที่ยว 

“ผูนําเที่ยว”  หมายความวา  ผูรับผิดชอบในการดูแลและอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว

ในการเดินทางไปทองเที่ยวในตางประเทศ 

“คาบริการ”  หมายความวา  คาจางและคาใชจายตาง ๆ  ที่นักทองเที่ยวจายใหแกผูประกอบ

ธุรกิจนําเที่ยว  สําหรับการจัด  การใหบริการ  หรือการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทาง   

สถานที่พัก  อาหาร  หรือการอื่นใด 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 

“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนคุมครองธุรกิจนําเที่ยว 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว 

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว 

“นายทะเบียน”  หมายความวา  นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกกลางหรือนายทะเบียน

ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกสาขา  แลวแตกรณี 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงผูอํานวยการแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้  ยกเวนคาธรรมเนียม  

และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

มาตรา ๖ พระราชบัญญัตินี้ไมใหใชบังคับกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทยและกิจการ 

ซ่ึงตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมกิจการฮัจย   

 

หมวด  ๑ 

คณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 
 

 

มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกคณะหนึ่ง   ประกอบดวย

ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  เปนประธานกรรมการ  ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการ

ทองเที่ยว   เปนรองประธานกรรมการ  ผูแทนกระทรวงมหาดไทย   ผูแทนกระทรวงแรงงาน   

ผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง  ผูบังคับการตํารวจทองเที่ยว  ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  

ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย  เปนกรรมการ  และผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจํานวน

เจ็ดคน  เปนกรรมการ  ใหนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกกลาง  เปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังตามวรรคหนึ่ง  ใหแตงต้ังจากผูแทนสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

แหงประเทศไทยหาคน  และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนหรือเคยเปนอาจารยสอนในสถาบันอุดมศึกษามาแลว

ไมนอยกวาสามปในวิชาการทองเที่ยวหนึ่งคนและวิชามัคคุเทศกหนึ่งคน 

กรรมการผูแทนสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทยหาคนตามวรรคสอง  จะเปน

สมาชิกสภาอุตสาหกรรมทองเที่ ยวแหงประเทศไทยหรือไม ก็ได   โดยอยางนอยใหแตง ต้ัง 

จากผูแทนผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวสองคนและผูแทนมัคคุเทศกสองคน  

มาตรา ๘ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป  กรรมการ 

ซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกไดแตไมเกินสองวาระติดตอกัน 
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ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ  แตยังมิไดแตงต้ังกรรมการใหมใหกรรมการ 

ซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงต้ังกรรมการใหม 

มาตรา ๙ การพนจากตําแหนงกอนครบวาระของกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ัง  ใหเปนไป

ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง  รัฐมนตรีจะส่ังใหกรรมการดังกลาวพนจาก

ตําแหนงเมื่อบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสีย  หรือหยอนความสามารถก็ได 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่กรรมการซึ่ ง รัฐมนตรีแตง ต้ังพนจากตําแหนงกอนครบวาระ 

ใหกรรมการซึ่งเหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได  และใหดําเนินการแตงต้ังกรรมการประเภทเดียวกันแทน

ภายในหกสิบวันนับแตวันที่กรรมการนั้นวางลง  เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน  

จะไมดําเนินการแตงต้ังกรรมการขึ้นแทนก็ได  ทั้งนี้  ใหกรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทน

มีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

มาตรา ๑๑ การประชุม  การดําเนินการประชุม   หรือการอื่นใดที่ เกี่ยวกับการประชุม 

ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดแผนงานและมาตรการตาง ๆ  เกี่ยวกับการสงเสริม  พัฒนา  และกํากับดูแล 

ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 

(๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจนําเที่ยวและมาตรฐาน 

การปฏิบัติหนาที่ของมัคคุเทศกและผูนําเที่ยวที่จะพึงปฏิบัติตอนักทองเที่ยว  และความรับผิดชอบที่มี 

ตอนักทองเที่ยวและผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว  ตลอดจนคาตอบแทนหรือความคุมครองที่มัคคุเทศก 

และผูนําเที่ยวจะพึงไดรับจากผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

(๔) ประกาศกําหนดเขตพื้นที่ในทองถิ่นหรือชุมชนใดเพื่อใหมัคคุเทศกซ่ึงไดรับการยกเวน

คุณสมบัติตามมาตรา  ๕๑  ทําหนาที่มัคคุเทศก  รวมทั้งกําหนดมาตรการตาง ๆ  เพื่อประโยชนในการ

สงเสริมการทองเที่ยวในทองถิ่นหรือชุมชนนั้น  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการเปดบัญชีเงินฝากและการเบิกจายจากบัญชีเงินฝากสําหรับ

หลักประกันที่เปนเงินสดตามมาตรา  ๑๘  รวมทั้งการคืนหลักประกันตามมาตรา  ๓๙ 
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(๖) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการสอบหาขอเท็จจริงและการวินิจฉัยของนายทะเบียน

ตามมาตรา  ๔๐ 

(๗) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ   วิธีการ  และอัตราการจายเงินชดเชยใหแกนักทองเที่ยว

ซ่ึงไดรับความเสียหายจากผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามมาตรา  ๔๑ 

(๘) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๙) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการเก็บรักษาและการบริหารเงินและทรัพยสิน 

ของกองทุนตามมาตรา  ๗๑ 

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี 

หรือรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๓ ในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่  คณะกรรมการจะตั้งคณะอนุกรรมการ 

เพื่อดําเนินการตามที่มอบหมายก็ได 

การประชุมและการลงมติของคณะอนุกรรมการ  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กําหนด 

มาตรา ๑๔ ใหประธานกรรมการ   กรรมการ   และอนุกรรมการ   ได รับเบี้ยประชุม 

และประโยชนตอบแทนอื่นตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 

หมวด  ๒ 

ธุรกิจนําเที่ยว 
 

 

มาตรา ๑๕ ผูใดประสงคจะประกอบธุรกิจนําเที่ยวใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบ 

ธุรกิจนําเที่ยวจากนายทะเบียน 

การขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา  ๑๖ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาตอง 

(๑) มีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณในวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

 (ข) มีสัญชาติไทย 

 (ค) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรไทย 

(๒) ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

 (ก) เปนบุคคลลมละลาย  หรืออยูในระหวางถูกพิทักษทรัพย 

 (ข) เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนคนไรความสามารถ

หรือเสมือนไรความสามารถ 

 (ค) เปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรือใบอนุญาต

เปนมัคคุเทศก 

 (ง) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามมาตรา  ๔๖  (๑)  (๒)  (๓)  

หรือ  (๔)  หรือใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตามมาตรา  ๖๓  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  และยังไมพนกําหนด

หาปนับถึงวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

 (จ) เคยถูก เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุ ร กิจนํา เที่ ยวตามมาตรา   ๔๖   (๕ )   

หรือใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตามมาตรา  ๖๓ (๕) 

 (ฉ) เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเปนผูนําเที่ยวมาแลวยังไมถึงหาปนับถึงวันย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

มาตรา  ๑๗ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวซ่ึงเปนนิติบุคคลตอง 

(๑) มีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) เปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินกิจการเกี่ยวกับการทองเที่ยว  

ถาเปนหางหุนสวนนิติบุคคล  ผู เปนหุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผิดตองเปนผูมี สัญชาติไทย   

ถาเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ทุนของบริษัทไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดตองเปนของ

บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย  และกรรมการของบริษัทเกินกึ่งหนึ่งตองเปนผูมีสัญชาติไทย 

 (ข) กรรมการหรือผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามตามมาตรา  ๑๖  
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(๒) ไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

 (ก) เปนนิติบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๖  (๒)  (ค)  (ง) หรือ  (จ)  

 (ข) มีผูเปนหุนสวนซ่ึงมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๖  (๒)  (ค)  (ง)  หรือ  (จ)   

หรือซ่ึงพนจากการเปนหุนสวนของหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีลักษณะตองหามตาม  (๒) (ก)  มาแลว 

ยังไมถึงหาปนับถึงวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

 (ค) มีผูถือหุนซ่ึงถือหุนเกินรอยละหามีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๖  (๒)  (ค)  (ง)  

หรือ  (จ)  หรือซ่ึงพนจากการเปนกรรมการหรือผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลที่มีลักษณะตองหามตาม  

(๒)  (ก)  มาแลวยังไมถึงหาปนับถึงวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

ความใน  (๒)  (ข)  และ  (ค)  ไมนํามาใชบังคับกับผูซ่ึงเคยเปนหุนสวน  กรรมการหรือ 

ผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล  ซ่ึงพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรวมหรือรูเห็นกับการกระทําของนิติบุคคล

ที่เปนเหตุใหมีลักษณะตองหามตาม  (๒)  (ก) 

มาตรา ๑๘ ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๑๗  ตองวางหลักประกัน    

ซ่ึงไดแก   เงินสด  หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร  พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

ที่รัฐบาลไทยค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ยอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันตอนายทะเบียน 

เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตามจํานวนเงินที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๙ เมื่อมีผู ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว   ใหเปนหนาที่ของ 

นายทะเบียนหรือผูซ่ึงนายทะเบียนมอบหมายตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานและ 

การปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๑๕  วรรคสอง   

ในกรณีที่พบวาเอกสารหรือหลักฐานใดไมครบถวนหรือยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง  ใหแจงใหผูย่ืนคําขอ 

รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบทันที 

มาตรา ๒๐ เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นวาผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๑๗  แลวแตกรณี  และไดปฏิบัติตาม

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวแลว  ใหนายทะเบียนมีหนังสือ

แจงใหผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

รับใบอนุญาต  ในหนังสือแจงนั้นใหแจงคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวและหลักประกัน 

ที่ตองวางไวดวย 
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เมื่อผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามอัตรา 

ที่กําหนดในกฎกระทรวงและวางหลักประกันตามมาตรา  ๑๘  ครบถวนแลว  ใหนายทะเบียน 

ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวใหภายในเจ็ดวันนับแต วันที่ ได รับชํ าระค าธรรมเนียม 

และหลักประกันนั้น 

การกําหนดคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามวรรคสอง  จะกําหนดอัตรา 

ที่แตกตางกันตามประเภทหรือลักษณะของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวก็ได 

มาตรา ๒๑ เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นวาผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๑๗  แลวแตกรณี  ใหนายทะเบียน 

มีหนังสือแจงเหตุแหงการไมออกใบอนุญาตใหผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต

วันที่ไดรับคําขอรับใบอนุญาต 

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําส่ังไมออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

ตามมาตรา  ๒๑  ใหผู ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวมีสิทธิอุทธรณคําส่ังดังกลาว 

เปนหนังสือตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังจากนายทะเบียน 

ใหคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน 

นับแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

มาตรา ๒๓ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองแสดงใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวไวในที่เปดเผย  

เห็นไดงาย  ณ  สถานที่ประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ระบุไวในใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

มาตรา ๒๔ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองไมกระทําการใดอันจะกอใหเกิดความเสียหาย 

แกอุตสาหกรรมทองเที่ยว  แหลงทองเที่ยว  หรือนักทองเที่ยว  

มาตรา ๒๕ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ตามมาตรา  ๑๒  (๓)  

มาตรา ๒๖ ในการโฆษณาหรือชี้ชวนเกี่ยวกับรายการนําเที่ยว  ใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว

จัดทําเปนเอกสารซึ่งอยางนอยตองมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว  และสถานที่และเลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

(๒) ระยะเวลาที่ใชในการนําเที่ยว 
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(๓) คาบริการและวิธีการชําระคาบริการ 

(๔) ลักษณะและประเภทของยานพาหนะที่ใชในการเดินทาง 

(๕) จุดหมายปลายทางและที่แวะพัก รวมทั้งสถานที่สําคัญในการนําเที่ยว 

(๖) ลักษณะและประเภทของที่พัก และจํานวนคร้ังของอาหารที่จัดให 

(๗) จํานวนมัคคุเทศกหรือผูนําเที่ยวในกรณีที่จัดใหมีมัคคุเทศกหรือผูนําเที่ยว 

(๘) จํานวนขั้นตํ่าของนักทองเที่ยวสําหรับการนําเที่ยว  ในกรณีมีเง่ือนไขวาตองมีนักทองเที่ยว 

ไมนอยกวาจํานวนที่กําหนด 

มาตรา ๒๗ การเปลี่ยนแปลงรายการนําเที่ยวใหผิดไปจากที่ไดโฆษณาหรือชี้ชวนไว 

ตามมาตรา  ๒๖  ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองแจงใหนักทองเที่ยวทราบกอนรับชําระเงินคาบริการ 

การเปลี่ ยนแปลงรายการนํ า เที่ ยวภายหลังที่นั กทอง เที่ ยวชํ าระเ งินค าบริการแล ว 

หากนักทองเที่ยวไมประสงคจะเดินทาง  ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองคืนเงินที่รับชําระแลวใหแก

นักทองเที่ยวโดยไมชักชา  และจะหักคาใชจายใด ๆ ไมได 

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่นักทองเที่ยวชําระเงินคาบริการแลวไมวาทั้งหมดหรือบางสวนถามีเหตุ 

ที่ทําใหนักทองเที่ยวไมสามารถเดินทางไดเฉพาะตัว  หรือมีเหตุใหตองยกเลิกการนําเที่ยวตามที่ได

โฆษณาไว  ทั้งนี้  โดยมิใชความผิดของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว  ใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวจายเงินคืน

ใหแกนักทองเที่ยวไมนอยกวาอัตราตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  ถาการยกเลิกการนําเที่ยวเกิดจากกรณีมีนักทองเที่ยวไมครบจํานวน

ตามที่กําหนดในมาตรา  ๒๖  (๘)  หรือเกิดจากเหตุใด ๆ  อันเปนความผิดของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว   

ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองคืนเงินทั้งหมดใหแกนักทองเที่ยว 

มาตรา ๒๙ ในระหวางการนําเที่ยว  ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะเปลี่ยนแปลงรายการนําเที่ยว

ไมได   เวนแตจะไดรับความยินยอมจากนักทองเที่ยวหรือเปนเหตุสุดวิสัย 

การเปลี่ยนแปลงรายการนําเที่ยวตามวรรคหนึ่ง  ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองจายเงินคาบริการ

คืนใหแกนักทองเที่ยวตามสัดสวน  เวนแตผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะพิสูจนไดวาการเปลี่ยนแปลง

รายการนั้นทําใหตนมีคาใชจายเทาหรือสูงกวาเดิม 

มาตรา ๓๐ ผูประกอบธุรกิจนํา เที่ ยวจะเ รียกเก็บค าบริการอื่นใดนอกจากที่ ระบุไว 

ในมาตรา  ๒๖  (๓)  หรือที่ตกลงกันไวลวงหนาไมได  



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรือมัคคุเทศกชี้ชวนใหนักทองเที่ยวไปในสถานที่หรือทํา

กิจกรรมใดนอกเหนือจากที่ระบุไวในเอกสารโฆษณาหรือชี้ชวน  ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรือมัคคุเทศก

ตองแจงคาบริการของตนและคาบริการที่ตองจายเนื่องจากการเขาไปในสถานที่หรือทํากิจกรรมนั้น 

ใหนักทองเที่ยวทราบลวงหนา  และจะเรยีกเก็บคาบริการเกินที่แจงไวมิได 

มาตรา ๓๑ หามไมใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวจัดบริการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวที่เดินทาง

มาจากตางประเทศโดยไมไดรับคาบริการหรือรับคาบริการในอัตราที่เห็นไดวาไมเพียงพอกับคาใชจาย

ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๒ หามไมใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวมอบหมายใหมัคคุเทศก  ผูนําเที่ยวหรือบุคคล

อื่นใด  นํานักทองเที่ยวในความรับผิดชอบของตนไปทองเที่ยว  โดยเรียกเก็บเงินจากมัคคุเทศก   

ผูนําเที่ยว  หรือบุคคลอื่นนั้น  หรือโดยใหบุคคลดังกลาวรับผิดชอบคาใชจายเกี่ยวกับคาเดินทาง   

คาที่พัก  คาอาหาร  หรือคาอํานวยความสะดวกอื่นใดของนักทองเที่ยว  ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 

มาตรา ๓๓ ในการจัดใหมีมัคคุเทศกหรือผูนําเที่ยวเดินทางไปกับนักทองเที่ยวผูประกอบ

ธุรกิจนําเที่ยวตองใชมัคคุเทศกซ่ึงไดรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกหรือผูนําเที่ยวซ่ึงไดข้ึนทะเบียน 

ตามพระราชบัญญัตินี้  แลวแตกรณี 

ในการเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ของมัคคุเทศกหรือผูนําเที่ยวตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวาเปนการ

กระทําในทางการที่จางของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

มาตรา ๓๔ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองจัดใหมีการประกันอุบัติเหตุใหแกนักทองเที่ยว  

มัคคุเทศกและผูนําเที่ยวในระหวางเดินทางทองเที่ยว  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศ

กําหนด 

มาตรา ๓๕ ใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวชําระคาธรรมเนียมประกอบธุรกิจนําเที่ยวทุกสองป 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง  

ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดไมชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดใหเสียเงินเพิ่ม 

อีกรอยละสองตอเดือน  และถาพนสามเดือนแลวยังมิไดชําระ  ใหนายทะเบียนส่ังพักใชใบอนุญาต

ดังกลาวจนกวาจะชําระคาธรรมเนียมและเงินเพิ่ม  ซ่ึงตองไมเกินหกเดือนนับแตวันส่ังพักใชใบอนุญาต 

เมื่อพนกําหนดหกเดือนแลว  ถาผูถูกส่ังพักใชใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวยังมิไดชําระ

คาธรรมเนียมและเงินเพิ่มตามวรรคสอง  ใหนายทะเบียนส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๓๖ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวส้ินสุดลง  เมื่อผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

(๑) ตายหรือส้ินสุดความเปนนิติบุคคล  

(๒) เลิกประกอบกิจการตามมาตรา  ๓๘  หรือ 

(๓) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามมาตรา  ๔๖ 

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวส้ินสุดลงตามมาตรา  ๓๖  (๒)   

หรือ  (๓)  ใหผูประกอบธุรกิจนาํเที่ยวมีหนาที่ดําเนินการตามขอผูกพันที่มีอยูกับนักทองเที่ยวตอไปเทาที่

จําเปน  ซ่ึงตองไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวส้ินสุดลง 

มาตรา ๓๘ ผูประกอบธุรกิจนํา เที่ ยว ซ่ึงประสงคจะเลิกประกอบกิจการ   ใหแจงให 

นายทะเบียนทราบ  พรอมทั้งสงคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวแกนายทะเบียนภายในสิบหาวัน 

นับแตวันที่เลิกประกอบกิจการ 

การเลิกประกอบกิจการไมเปนเหตุใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวพนจากความรับผิดที่มี 

ตอนักทองเที่ยวตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๙ หลักประกันที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยววางไวตามมาตรา  ๑๘  ไมอยูในความรับผิด

แหงการบังคับคดีตราบเทาที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวยังมิไดเลิกประกอบกิจการ  แตยังไมพนจาก 

ความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีเลิกประกอบกิจการ  ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะขอรับคืนหลักประกันที่วางไว 

พรอมทั้งดอกผลไดก็ตอเมื่อไดสงคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามมาตรา  ๓๘  และชําระหนี้ 

ที่เกิดข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้เสร็จส้ินแลว  แตถาหนี้ที่เหลือมีจํานวนนอยกวาหลักประกันที่วางไว   

ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหลดหลักประกันลงใหเหลือเทากับหนี้ที่จะพึงรับผิดชอบได 

ในกรณีที่นายทะเบียนไดแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวมาขอรับหลักประกันคืนแลว   

แตผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวไมมารับหลักประกันคืนภายในสองปนับแตวันที่ไดรับแจง  ใหหลักประกัน

ดังกลาวตกเปนของกองทุน 

มาตรา ๔๐ เมื่อมีผูรองเรียนหรือปรากฏตอนายทะเบียนวานักทองเที่ยวผูใดไดรับความ

เสียหายจากการที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวไมปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยวหรือตามที่ได

โฆษณาหรือชี้ชวนไว  หรือตามพระราชบัญญัตินี้  ใหนายทะเบียนดําเนินการสอบหาขอเท็จจริง 

และวินิจฉัยโดยเร็วและเปนธรรม  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ในการดําเนินการสอบหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง  ใหนายทะเบียนรับฟงคําชี้แจง

ของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวซ่ึงถูกกลาวหาประกอบดวย 

มาตรา ๔๑ เมื่อปรากฏผลจากการสอบหาขอเท็จจริงตามมาตรา  ๔๐  วานักทองเที่ยวผูใด

ไดรับความเสียหายจากผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวรายใดและเปนจํานวนเงินเทาใด  ใหนายทะเบียน 

ส่ังจายเงินจากกองทุนเพื่อชดเชยความเสียหายนั้นไปพลางกอน  และแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวนั้น

สงคืนเงินชดใชกองทุนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง  

หลักเกณฑ  วิธีการ  และอัตราการจายเงินชดเชยตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนด 

ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดไมสงเงินชดใชกองทุนภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง   

ใหนายทะเบียนหักเงินจํานวนดังกลาวจากหลักประกันที่วางไวตามมาตรา  ๑๘  สงคืนกองทุน 

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่หลักประกันที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยววางไวตามมาตรา  ๑๘  ลดลง

เพราะถูกใชจายไปตามพระราชบัญญัตินี้  ใหนายทะเบียนส่ังเปนหนังสือใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

วางหลักประกันเพิ่มจนครบจํานวนเงินที่กําหนดภายในสบิหาวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง 

ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดไมวางหลักประกันเพิ่มภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 

ตองชําระเงินเพิ่มอีกรอยละสองตอเดือนจนกวาจะวางหลักประกันเพิ่มจนครบถวน 

มาตรา ๔๓ นักทองเที่ ยวหรือผูประกอบธุรกิจนํา เที่ ยว ซ่ึงไม เ ห็นดวยกับคํา ส่ังของ 

นายทะเบียนตามมาตรา  ๔๑  มีสิทธิอทุธรณคําส่ังดังกลาวเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายในสามสิบวัน

นับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังจากนายทะเบียน 

ใหคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน 

นับแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณ  

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

การอุทธรณคําส่ังของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหชะลอการสงเงินชดใชกองทุน

และการหักเงินจากหลักประกันสงคืนกองทุนตามมาตรา  ๔๑  และการวางหลักประกันเพิ่มตาม 

มาตรา  ๔๒  เวนแตคณะกรรมการจะผอนผันใหเปนการเฉพาะราย 

ในกรณีที่นักทองเที่ยวตาย  ใหทายาทหรือผูมีสวนไดเสียมีสิทธิอุทธรณไดเชนเดียวกับ

นักทองเที่ยว 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๔๔ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  ใหคณะกรรมการมีอํานาจดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีที่ จํานวนเงินที่ ส่ังจายจากกองทุนตํ่ากวาความเสียหายที่นักทองเที่ยวได รับ   

ใหคณะกรรมการสั่งใหนายทะเบียนจายเงินจากกองทุนเพิ่มเติมใหแกนักทองเที่ยวตามที่คณะกรรมการ

กําหนด  และแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวสงเงินจํานวนดังกลาวชดใชกองทุนภายในสิบหาวัน 

นับแตวันที่ไดรับแจง  และใหนําความในมาตรา  ๔๑  วรรคสาม  และมาตรา  ๔๒  มาใชบังคับโดยอนุโลม  

เวนแตคณะกรรมการจะเห็นว าความเสียหายที่ตองจ ายเพิ่ม เ ติมนั้น   มิใช เปนความผิดของ 

ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว  จะไมส่ังใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวสงเงินจํานวนดังกลาวชดใชกองทุนก็ได 

(๒) กรณีที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวไมตองรับผิดในความเสียหายนั้นหรือรับผิดเพียงบางสวน  

และเปนกรณีที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ ยวไดจ ายเ งินชดใชกองทุนตามคํา ส่ังของนายทะเบียน 

ตามมาตรา  ๔๑  แลว  หรือเปนกรณีที่นายทะเบียนไดหักเงินจากหลักประกันที่วางไวตามมาตรา  ๑๘  

สงคืนกองทุนและผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวไดวางหลักประกันเพิ่มจนครบถวนแลว  ใหคณะกรรมการ 

ส่ังใหนายทะเบียนจายเงินกองทุนคืนใหแกผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทั้งหมดหรือตามสวนที่ไมตองรับผิด  

แลวแตกรณี 

ใหสํานักงานแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหผู ซ่ึงเกี่ยวของทราบภายในสิบหาวัน 

นับแตวันที่มีคําวินิจฉัย 

มาตรา ๔๕ ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวไดไมเกิน 

คร้ังละหกเดือน  เมื่อปรากฏวาผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

(๑) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๑๒  (๓) 

(๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๓๓ 

(๓) ไมชําระคาธรรมเนียมประกอบธุรกิจนําเที่ยวและเงินเพิ่มจนพนกําหนดสามเดือน 

นับแตวันที่กําหนดใหชําระคาธรรมเนียมตามมาตรา  ๓๕  วรรคสอง 

(๔) ไมวางหลักประกันเพิ่มจนครบถวนเกินหกเดือนนับแตวันครบกําหนดเวลาตามมาตรา  ๔๒  

หรือมาตรา  ๔๔  (๑)  หรือ 

(๕) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงส่ังตามมาตรา  ๗๖ 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวซ่ึงถูกส่ังพักใชใบอนุญาตจะประกอบธุรกิจนําเที่ยวในระหวางถูกส่ัง

พักใชใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวไมได  เวนแตเปนกรณีที่นายทะเบียนอนุญาตใหดําเนินการได

เฉพาะกรณีเพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดข้ึนกับนักทองเที่ยวหรือธุรกิจนําเที่ยว 

มาตรา ๔๖ ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวได   

เมื่อปรากฏวาผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๖  (๑)  หรือมาตรา  ๑๗ (๑)  หรือมีลักษณะตองหาม 

ตามมาตรา  ๑๖  (๒)  (ก)  (ข)  (ง)  (จ)  หรือ  (ฉ)  หรือมาตรา  ๑๗  (๒) 

(๒) ไมชําระคาธรรมเนียมประกอบธุรกิจนําเที่ยวและเงินเพิ่มจนพนกําหนดหกเดือน 

นับแตวันที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามมาตรา  ๓๕  วรรคสาม 

(๓) เคยถูกส่ังพักใชใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามมาตรา  ๔๕  มาแลว  และภายใน

หนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวนั้น  มีกรณีที่อาจถูกส่ังพักใชใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจนําเที่ยวอีก  ไมวาจะเปนเหตุเดียวกันหรือไมก็ตาม 

(๔) ประพฤติหรือปฏิบัติการใดอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้  หรือกอใหเกิดความ

เสียหายแกนักทองเที่ยวหรือธุรกิจนําเที่ยวอยางรายแรง  และนายทะเบียนไดตักเตือนและสั่งระงับ 

หรือใหแกไขแลว  แตไมดําเนินการ  หรือ 

(๕) ตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดเกี่ยวกับการคา  หรือความผิดฐานชิงทรัพย  

ปลนทรัพย  ฉอโกง  โกงเจาหนี้  หรือยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา  หรือความผิดฐานฉอโกง

ประชาชนตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน 

มาตรา ๔๗ ใหนายทะเบียนสงหนังสือแจงคําส่ังพักใชหรือเพกิถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

นําเที่ยวตามมาตรา  ๔๕  หรือมาตรา  ๔๖  แลวแตกรณี  ใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบภายในหาวัน

นับแตวันที่มีคําส่ังดังกลาว  

การแจงตามวรรคหนึ่ง  นายทะเบียนจะสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  ทางโทรสาร   

ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส  หรือวิธีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนดก็ได 

มาตรา ๔๘ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวซ่ึงถูกส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

นําเที่ยวตามมาตรา  ๔๕  หรือมาตรา  ๔๖  แลวแตกรณี  มีสิทธิอุทธรณคําส่ังดังกลาวเปนหนังสือ 

ตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังจากนายทะเบียน 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ใหคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณ  

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 

หมวด  ๓ 
มัคคุเทศก 

 

 

มาตรา ๔๙ ผูใดประสงคจะเปนมัคคุเทศกใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกจาก 
นายทะเบียน 

การขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การตออายุใบอนุญาต  และการออกใบแทน
ใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับแกเจาหนาที่หรือพนักงานของสวนราชการหรือหนวยงาน 
ของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่เปนคร้ังคราวทํานองเดียวกับมัคคุเทศกหรือนักเรียนนักศึกษาซึ่งมีหนังสือรับรอง
จากสถานศึกษา 

มาตรา ๕๐ ผูขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตอง 
(๑) มีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
 (ก) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณในวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก 
 (ข) มีสัญชาติไทย 
 (ค) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขามัคคุเทศกหรือสาขา 

การทองเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก  หรือสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาในสาขามัคคุเทศก 
หรือสาขาการทองเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศกไมนอยกวาที่คณะกรรมการกําหนด  หรือไดรับวุฒิบัตร
หรือหนังสือรับรองวาไดผานการฝกอบรมวิชามัคคุเทศกตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกําหนด 

(๒) ไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนโรคพิษสุราเร้ือรังหรือติดยาเสพติดใหโทษ  หรือเปนโรคติดตอที่คณะกรรมการ

กําหนด 
 (ข) เปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกหรือใบอนุญาตประกอบ

ธรุกิจนําเที่ยว 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

 (ค) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามมาตรา  ๔๖  (๑)  (๒)  (๓)  

หรือ  (๔)  หรือใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตามมาตรา  ๖๓  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  และยังไมพนกําหนด

หาปนับถึงวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก 

 (ง) เคยถูก เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุ รกิจนํา เที่ ยวตามมาตรา   ๔๖   (๕ )   

หรือใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตามมาตรา  ๖๓ (๕) 

 (จ) เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเปนผูนําเที่ยวมาแลวยังไมถึงหาปนับถึงวันย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก 

มาตรา ๕๑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมการทองเที่ยวในทองถิ่นหรือชุมชนเปนการเฉพาะ  

เมื่อคณะกรรมการไดประกาศเขตพื้นที่ในทองถิ่นหรือชุมชนใดตามมาตรา  ๑๒  (๔)  แลว  รัฐมนตรี 

จะประกาศยกเวนคุณสมบัติตามมาตรา  ๕๐ (๑) (ก) หรือ (ค)  สําหรับผู ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

เปนมัคคุเทศกซ่ึงจะใหบริการเฉพาะในเขตพื้นที่นั้น  รวมตลอดทั้งยกเวนหรือลดคาธรรมเนียม

ใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกใหดวยก็ได 

ในกรณีที่มีมัคคุเทศกตามวรรคหนึ่งทําหนาที่มัคคุเทศกในเขตพื้นที่ตามมาตรา  ๑๒ (๔)   

หามมิใหมัคคุเทศกอื่นเขาไปทําหนาที่มัคคุเทศกในเขตพื้นที่นั้น 

มาตรา ๕๒ เมื่อมีผู ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก  ใหเปนหนาที่ของนายทะเบียน 

หรือผูซ่ึงนายทะเบียนมอบหมายตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐาน   และการปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๔๙  วรรคสอง  ในกรณีที่พบวา

เอกสารหรือหลักฐานใดไมครบถวนหรือยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง  ใหแจงใหผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

เปนมัคคุเทศกทราบทันที 

มาตรา ๕๓ เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นว าผู ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก 

ตามมาตรา  ๔๙  ผูใดมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๕๐  หรือผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

เปนมัคคุเทศกซ่ึงจะใหบริการเฉพาะในเขตทองถิ่นหรือชุมชนผูใดไดรับยกเวนคุณสมบัติตามมาตรา  ๕๑  

และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก  และชําระ

คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงแลว  ใหนายทะเบียน 

ออกใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกใหผู ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตผูนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ 

คําขอรับใบอนุญาต 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๕๔ เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นวาผู ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตาม 

มาตรา   ๔๙   ผูใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๕๐  หรือผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเปน

มัคคุเทศกซ่ึงจะใหบริการเฉพาะในเขตทองถิ่นหรือชุมชนผูใดไมไดรับยกเวนตามมาตรา   ๕๑   

หรือไมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงเหตุแหงการไมออก

ใบอนุญาตใหผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตผูนั้นทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอรับใบอนุญาต 

มาตรา ๕๕ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําส่ังไมออกใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตามมาตรา  ๕๔  

ใหผู ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกมีสิทธิอุทธรณคําส่ังดังกลาวเปนหนังสือตอคณะกรรมการ

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังจากนายทะเบียน 

ใหคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน 

นับแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณ  

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

มาตรา ๕๖ ใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกใหมีอายุหาปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และอาจตออายุ

ไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ใหนําความในมาตรา  ๕๒  มาตรา  ๕๓  มาตรา  ๕๔  และมาตรา  ๕๕  มาใชบังคับกับการ 

ตออายุใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๗ มาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่  การแตงกาย  การรักษามารยาท  ความประพฤติ  

และการตรวจสุขภาพของมัคคุเทศก  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด   

มัคคุเทศกตองปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่ง  และตองติดบัตร

ประจําตัวตลอดเวลาที่ทําหนาที่มัคคุเทศก 

แบบบัตร  การขอมีบัตร  การออกบัตร  และลักษณะการติดบัตรประจําตัวมัคคุเทศกตามวรรคสอง  

ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา ๕๘ ในการรับทํางานเปนมัคคุเทศก  หามไมใหมัคคุเทศกจายเงินหรือใหประโยชน 

อื่นใดแกผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรือบุคคลอื่นใด  หรือยอมตนเขารับผิดชอบในคาใชจายทั้งหมด 

หรือบางสวนเพื่อใหไดมาซ่ึงการนํานักทองเที่ยวไปทองเที่ยว  

มาตรา ๕๙ มัคคุเทศกตองปฏิบัติหนาที่ตามรายการนําเที่ยวที่ไดตกลงไวกับผูประกอบธุรกิจ

นําเที่ยว  และจะดําเนินการใดใหเกิดความเสียหายแกนักทองเที่ยวมิได 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๖๐ มัคคุเทศกตองไมใหหรือยินยอมใหบุคคลอื่นซ่ึงไมมีใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก 

ทําหนาที่เปนมัคคุเทศกแทนตน 

มาตรา ๖๑ ใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกส้ินสุดลง  เมื่อมัคคุเทศก 

(๑) ตาย 

(๒) ไมไดรับการตออายุใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตามมาตรา  ๕๖  หรือ 

(๓) ถูกเพิกถอนใบอนญุาตเปนมัคคุเทศกตามมาตรา  ๖๓ 

มาตรา ๖๒ ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกไดไมเกินคร้ังละ 

หกเดือน   เมื่อปรากฏวามัคคุเทศก 

(๑) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกํ าหนดตามมาตรา   ๑๒   (๓ )   

หรือมาตรา  ๕๗ 

(๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบติัตามมาตรา  ๕๑  หรือมาตรา  ๕๘ 

(๓) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงส่ังตามมาตรา  ๗๖ 

มัคคุเทศกซ่ึงถูกส่ังพักใชใบอนุญาตจะปฏิบัติหนาที่มัคคุเทศกในระหวางถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกไมได  เวนแตเปนกรณีที่นายทะเบียนอนุญาตใหดําเนินการไดเฉพาะกรณี 

เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดข้ึนแกนักทองเที่ยวหรือธุรกิจนําเที่ยว 

มาตรา ๖๓ ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกไดเมื่อปรากฏวา

มัคคุเทศก 

(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๕๐  (๑)  หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๕๐  (๒)  (ก)  (ค)  

(ง)  และ  (จ) 

(๒) เคยถูกส่ังพักใชใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตามมาตรา  ๖๒  มาแลว  และภายในหนึ่งป 

นับแตวันที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกนั้น  มีกรณีที่อาจถูกส่ังพักใชใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกอกี   

ไมวาจะเปนเหตุเดียวกันหรือไมก็ตาม 

(๓) ประพฤติหรือปฏิบัติการใดอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้  หรือกอใหเกิดความ

เสียหายแกนักทองเที่ยวหรือธุรกิจนําเที่ยวอยางรายแรง  และนายทะเบียนไดตักเตือนและสั่งระงับ 

หรือใหแกไขแลว  แตไมดําเนินการ 

(๔) เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือ 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๕) ตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดฐานชิงทรัพย   ปลนทรัพย   ฉอโกง   

โกงเจาหนี้   หรือยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา  หรือความผิดฐานฉอโกงประชาชนตามกฎหมาย 

วาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน 

ใหนําความในมาตรา   ๔๗   และมาตรา   ๔๘  มาใชบังคับกับการแจงคําส่ังและการอุทธรณ

คําส่ังดวยโดยอนุโลม 

 

หมวด  ๔ 

ผูนําเที่ยว 
 

 

มาตรา ๖๔ ผูใดประสงคจะเปนผูนําเที่ยวตองข้ึนทะเบียนเปนผูนําเที่ยวไวกับสํานักงานตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งใหกําหนดคุณสมบัติของผูนําเที่ยวไวดวย 

ผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกและมีคุณสมบัติตามวรรคสอง  ใหปฏิบัติหนาที่เปน 

ผูนําเที่ยวไดโดยไมตองข้ึนทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  แตใหแจงใหนายทะเบียนทราบเพื่อประโยชน 

ดานขอมูลของสํานักงาน 

มาตรา ๖๕ ในการจัดใหนักทองเที่ยวเดินทางไปตางประเทศ  ถาผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

จัดใหมีผูนําเที่ยวเดินทางไปดวย  ผูนําเที่ยวนั้นตองเปนผูซ่ึงไดข้ึนทะเบียนไวกับสํานักงานตามมาตรา  ๖๔ 

นอกจากหนาที่ในการนําเที่ยวและอํานวยความสะดวกแลว  ผูนําเที่ยวมีหนาที่ตองดําเนินการ

ใหเปนไปตามรายการนําเที่ยวตามมาตรา  ๒๖  หรือมาตรา  ๒๙  แลวแตกรณีดวย 

มาตรา ๖๖ มาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่  การแตงกาย  การรักษามารยาท  และความ

ประพฤติของผูนําเที่ยว  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ผูนําเที่ยวตองปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๖๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูนําเที่ยวประพฤติหรือปฏิบัติการใดอันเปนการฝาฝนระเบียบ

ที่ออกตามมาตรา  ๖๖  หรือกระทําการใด ๆ  อันกอใหเกิดความเสียหายแกนักทองเที่ยวหรือธุรกิจ 

นําเที่ยวอยางรายแรง  ใหนายทะเบียนมีอํานาจตักเตือนและสั่งใหระงับหรือแกไขการกระทํานั้นได  



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีที่ผูนําเที่ยวฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  หรือฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงส่ังตามมาตรา  ๗๖  ใหนายทะเบียน 

มีอํานาจสั่งหามบุคคลดังกลาวปฏิบัติหนาที่ผูนําเที่ยวตามระยะเวลาที่กําหนดซ่ึงตองไมเกินหกเดือน  

หรือจะเพิกถอนการจดทะเบียนเปนผูนําเที่ยวก็ได 

มาตรา ๖๘ เมื่อนายทะเบียนมีคําส่ังหามปฏิบัติหนาที่หรือส่ังเพิกถอนการจดทะเบียนตาม

มาตรา  ๖๗  ใหนายทะเบียนแจงใหสํานักงานทราบ  และใหสํานักงานแจงเวียนชื่อบุคคลดังกลาว 

ใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

 

หมวด  ๕ 

กองทุนคุมครองธุรกิจนําเที่ยว 
 

 

มาตรา ๖๙ ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งเ รียกวา  “กองทุนคุมครองธุรกิจนําเที่ยว” 

มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเงินทดรองจายใหแกนักทองเที่ยวซ่ึงไดรับความเสียหายจากการที่ผูประกอบ

ธุรกิจนําเที่ยวไมปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยว  หรือตามที่ไดโฆษณาหรือรับรองไว 

กับนักทองเที่ยว  หรือตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๐ กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน  ดังตอไปนี้ 

(๑) ทุนประเดิมที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทยจัดสรรใหจํานวนย่ีสิบลานบาท 

(๒) เงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวและคาธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

(๓) หลักประกันที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา  ๓๙  วรรคสาม 

(๔) เงินที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวจายชดใชคืนกองทุนและเงินที่นายทะเบียนหักจาก

หลักประกันสงคืนกองทุนตามมาตรา  ๔๑  วรรคสาม  และเงินเพิ่มตามมาตรา  ๓๕  วรรคสอง   

และมาตรา  ๔๒  วรรคสอง 

(๕) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรืออุทิศให 

(๖) ดอกผล  รายได  หรือเงินอื่นใดของกองทุน 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

เงินและทรัพยสินตามวรรคหนึ่งใหเปนของสํานักงานเพื่อใชประโยชนตามวัตถุประสงค 

ของกองทุน  โดยไมตองนําสงกระทรวงการคลังเพื่อเปนรายไดของแผนดิน 

มาตรา ๗๑ การเก็บรักษาและการบริหารเงินและทรัพยสินของกองทุนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๗๒ ดอกผลอันเกิดจากกองทุนตามมาตรา  ๗๐  (๖)  คณะกรรมการจะกําหนด 

ใหนาํมาเปนคาใชจายในการบริหารและการดําเนินการอันเกี่ยวกับกองทุนก็ได  แตตองไมเกินกึ่งหนึ่ง

ของดอกผลที่ไดรับในแตละป 

มาตรา ๗๓ ภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันส้ินป  ใหสํานักงานจัดทํางบดุล  งบการเงิน   

และบัญชีแสดงการใชจายเงินกองทุนเสนอคณะกรรมการ   

งบดุลนั้น  สํานักงานตองจัดใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตดําเนินการสอบบัญชีและจัดทํารายงาน

การสอบบัญชีเสนอคณะกรรมการ  

 

หมวด  ๖ 

การควบคุม 
 

 

มาตรา ๗๔ ใหผูอํานวยการแตงต้ังขาราชการในสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวคนหนึ่ง 

ซ่ึงมีตําแหนงไมตํ่ากวาผูอํานวยการกองเปนนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกกลาง  เพื่อทําหนาที่

เปนนายทะเบียนในการควบคุมธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกทั่วราชอาณาจักร  และมีอํานาจหนาที่ 

ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๗๕ เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนในพื้นที่  

ผูอํานวยการจะแตงต้ังนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกสาขาขึ้น  เพื่อรับผิดชอบดําเนินการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ในเขตจังหวัดหนึ่งหรือหลายจังหวัดเปนประจําหรือชั่วคราวก็ได  

มาตรา ๗๖ ในการปฏิบัติหนาที่   ใหนายทะเบียนมีอํานาจดังตอไปนี้ 

(๑) เขาไปในสถานที่ทําการของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวในระหวางเวลาทําการหรือเขาไปใน

ยานพาหนะที่นักทองเที่ยวใชเดินทาง  เพื่อตรวจสอบใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 



หนา   ๒๒ 
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(๒) ส่ังใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวแจงขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินกิจการที่กําหนดเปน 

คร้ังคราวหรือประจํา  ตามแบบ  รายละเอียด  และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๓) เรียกใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว  ตัวแทนหรือลูกจาง  มัคคุเทศก   หรือผูนําเที่ยว   

มาใหถอยคําหรือชี้แจงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนําเที่ยว  หรือการปฏิบัติหนาที่มัคคุเทศกหรือ 

ผูนําเที่ยว  แลวแตกรณี  หรือใหสงเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของมาเพื่อตรวจสอบ 

อํานาจตาม  (๑)  และ  (๓)  นายทะเบียนจะมอบหมายเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติก็ได 

การใชอํานาจของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ตองไมกอใหเกิดอุปสรรคตอการเดินทาง

ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวเกินสมควร 

มาตรา ๗๗ ในการปฏิบัติหนาที่  นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตร

ประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๗๘ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหนายทะเบียนและพนักงาน

เจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๗๙ ในการปฏิบัติหนาที่ของนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  

ตองดําเนินการโดยมุงที่จะเปนการอํานวยความสะดวกแกผูเกี่ยวของและใหเกิดผลในทางสงเสริม 

การทองเที่ยว  

 

หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๘๐ ผูใดประกอบธุรกิจนําเที่ยวโดยไมไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

ตามมาตรา  ๑๕  หรือประกอบธุรกิจนําเที่ยวในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอันเปนการฝาฝน 

มาตรา  ๔๕  วรรคสอง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินหาแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๑ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๒๓  ตองระวางโทษปรับ 

ไมเกินสองพันบาท 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๘๒ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดฝาฝนมาตรา  ๒๔  ตองระวางโทษปรับไมเกิน 

หาแสนบาท 

มาตรา ๘๓ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  หรือมาตรา  ๒๗  

ตองระวางโทษปรับต้ังแตหาพันบาทถึงหาหมื่นบาท 

มาตรา ๘๔ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดฝาฝนมาตรา  ๓๑  หรือมาตรา  ๓๒  ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินหาแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๕ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๓๓  ตองระวางโทษปรับ 

ไมเกินหาแสนบาท 

มาตรา ๘๖ ผูใดทําหนาที่เปนมัคคุเทศกโดยไมไดรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตามมาตรา  ๔๙  

หรือทําหนาที่มัคคุเทศกในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอันเปนการฝาฝนมาตรา  ๖๒  วรรคสอง   

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๗ มัคคุเทศกผูใดฝาฝนมาตรา  ๕๑  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

มาตรา ๘๘ มัคคุเทศกผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดหรือไมติดบัตร

ประจําตัวเปนมัคคุเทศกตามมาตรา  ๕๗  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๘๙ มัคคุเทศกผูใดฝาฝนมาตรา  ๕๘  และมาตรา  ๖๐  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 

หกเดือน  หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๙๐ ผูใดทําหนาที่เปนผูนําเที่ยวโดยไมไดข้ึนทะเบียนเปนผูนําเที่ยวตามมาตรา  ๖๔  

วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน   หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๙๑ ผูนําเที่ยวผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดที่ออกตามมาตรา  ๖๖  

ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๙๒ ผูนําเที่ยวผูใดฝาฝนคําส่ังของนายทะเบียนซ่ึงส่ังหามปฏิบัติหนาที่ผูนําเที่ยว 

ตามมาตรา  ๖๗  วรรคสอง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท   

หรือทั้งจําทั้งปรับ 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๙๓ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ 

ที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากนายทะเบียนซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๗๖  ตองระวางโทษจําคุก 

ไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๙๔ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซ่ึงมีโทษปรับสถานเดียว  หรือมีโทษจําคุก 

ไมเกินหนึ่งเดือนไมวาจะมีโทษปรับเปนจํานวนเทาใด  ใหนายทะเบียนหรือผูซ่ึงนายทะเบียนมอบหมาย

มีอํานาจเปรียบเทียบไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลว  ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๙๕ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล  

กรรมการหรือผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลนั้น  ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นดวย  

เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๙๖ ใหคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยว

และมัคคุเทศก   พ .ศ.   ๒๕๓๕  ซ่ึงปฏิบัติหนาที่อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ   

เปนคณะกรรมการธุ รกิจนํ า เที่ ยวและมัคคุ เทศกตามพระราชบัญญั ตินี้   และปฏิบั ติหนาที่ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ตอไปจนกวาจะไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 

ตามพระราชบัญญัตินี้   ทั้งนี้   ตองดําเนินการแตงต้ังใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแต วันที่

พระราชบัญญติันี้ใชบังคับ 

มาตรา ๙๗ ใหใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ออกตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยว 

และมัคคุเทศก  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เปนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙๘ ในกรณีที่ประเทศไทยมีความตกลงกับรัฐบาลตางประเทศเกี่ยวกับการประกอบ

ธุรกิจนํา เที่ ยวกอนวันที่พระราชบัญญั ตินี้ ใชบั ง คับ   รัฐมนตรีจะประกาศยกเวน คุณสมบั ติ 

ตามมาตรา  ๑๖  (๑)  (ข)  และมาตรา  ๑๗  (๑)  (ก)  และ  (ข)  ใหแกผูมีสัญชาติของประเทศนั้นก็ได 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๙๙ ใหใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกที่ออกตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุตามที่กําหนดไวในใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกนั้น 

เพื่อประโยชนในการตออายุใบอนุญาต  ใหถือวาใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเปนใบอนุญาต 

ที่ออกใหตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๐๐ บรรดาความเสียหายตามพระราชบัญญั ติธุร กิจนํา เที่ยวและมัคคุ เทศก   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่เกิดข้ึนแกนักทองเที่ยว  มัคคุเทศก  ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว  หรือผูประกอบ

ธุรกิจนําเที่ยวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหหนวยงานดังตอไปนี้เปนผูดําเนินการพิจารณา

เร่ืองรองเรียนตอไป  โดยใหนําบทบัญญัติที่เกี่ยวของตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาใชบังคับจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ 

(๑) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  สําหรับเร่ืองที่บุคคลตามวรรคหนึ่งไดรองเรียนไวแลว

กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

(๒) สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว  สําหรับเร่ืองที่บุคคลตามวรรคหนึ่งรองเรียนภายหลัง 

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๐๑ บรรดาหลักประกันที่ผูรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยววางไวกับผูวาการ

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหการทองเที่ยวแหงประเทศไทยสงมอบใหแกสํานักงานพัฒนา 

การทองเที่ยวเพื่อหักไวเปนหลักประกันตามจํานวนที่ กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา   ๑๘   

ในกรณีที่เหลือหลักประกันเปนจํานวนเทาใดและไมปรากฏวาผูรับใบอนุญาตดังกลาว  มีกรณีรอการ

พิจารณาตามมาตรา  ๑๐๐  ใหสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวคืนใหแกผูรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

นําเที่ยวแตละรายพรอมทั้งดอกผลที่เกิดข้ึน 

ผู รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนํา เที่ ยวผูใดมีกรณีรอการพิจารณาตามมาตรา   ๑๐๐   

ใหสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวคืนหลักประกันใหเมื่อไดพิจารณาเรื่องรองเรียนดังกลาวแลวเสร็จ   

โดยใหคืนหลักประกันพรอมทั้งดอกผลใหเทาที่เหลืออยูภายหลังจากหักความรับผิดที่เกิดข้ึนแลว 



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๐๒ บรรดากฎกระทรวง  ขอบังคับ  หรือระเบียบใดที่ออกตามพระราชบัญญัติธุรกิจ

นําเที่ยวและมัคคุเทศก  พ.ศ.   ๒๕๓๕  ที่ยังมีผลใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา  ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้  จนกวาจะไดมี

กฎกระทรวง  ขอบังคับ  หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ทั้งนี้  ตองไมเกิน

สองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



 

 

 

อัตราคาธรรมเนียม 
 

 

 (๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว  ฉบับละ  ๓,๐๐๐  บาท 

 (๒) ใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก   ฉบับละ  ๑,๕๐๐  บาท 

 (๓) ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว  ฉบับละ  ๑,๐๐๐  บาท 

 (๔) ใบแทนใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก   ฉบับละ    ๕๐๐  บาท 

 (๕) คาธรรมเนียมประกอบธุรกิจนําเที่ยวรายสองป คร้ังละ  ๑,๕๐๐  บาท 

 (๖) การตออายุใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก  คร้ังละ  ๑,๕๐๐  บาท 
 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ไดมีการปฏิรูประบบราชการและมีการ

จัดตั้งกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕   

ซ่ึงรับผิดชอบภารกิจสําคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับการทองเที่ยวและพัฒนามาตรฐานการบริการดานการทองเที่ยว

และแหลงทองเที่ยว  ตลอดจนสนับสนุนการประกอบธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกใหมีมาตรฐานสากล   

โดยมีสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวซ่ึงเปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนผูดําเนินการ

แทนการทองเที่ยวแหงประเทศไทยที่ดําเนินการอยูเดิม  ประกอบกับมาตรฐานเกี่ยวกับการคุมครองนักทองเที่ยว

และมาตรการในการกําหนดใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกตองปฏิบัติเพ่ือประโยชนแหงธุรกิจนําเที่ยว

ยังไมเหมาะสม  รวมท้ังมาตรการตาง ๆ  ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

และท่ีแกไขเพิ่มเติม  ไมเอ้ือตอการปฏิบัติในรูปแบบของการบริหารราชการของสวนราชการ  สมควรที่จะตอง

ปรับปรุงพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก   พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใหเปนไปตามหลักการดังกลาว   

จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


