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เป็นปีที่ 63 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง

มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา 3  ให้ยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 

(2) พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125/ตอนที่ 29 ก/หน้า 1/6 กุมภาพันธ์ 2551 



“ธุรกิจน าเที่ยว” หมายความว่า ธุรกิจเกี่ยวกับการน านักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวหรือ
เดินทางไปเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน โดยจัดให้มีบริการหรือการอ านวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
อันได้แก่ สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์ หรือบริการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

“นักท่องเที่ยว” หมายความว่า ผู้เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพ่ือประโยชน์ในการพักผ่อน
หย่อนใจ การศึกษาหาความรู้ การบันเทิง หรือการอื่นใด 

“มัคคุเทศก์” หมายความว่า ผู้ให้บริการเป็นปกติธุระในการน านักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ 
โดยให้บริการเกี่ยวกับค าแนะน าและความรู้ด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว 

“ผู้น าเที่ยว” หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการดูแลและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวใน
การเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ 

“ค่าบริการ” หมายความว่า ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวจ่ายให้แก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจน าเที่ยว ส าหรับการจัด การให้บริการ หรือการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทางสถานที่พัก อาหาร 
หรือการอื่นใด 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนคุ้มครองธุรกิจน าเที่ยว 

“ส านักงาน”2 (ยกเลิก) 
“ผู้อ านวยการ” 3 (ยกเลิก) 
“กรม”4 หมายความว่า กรมการท่องเที่ยว 

“อธิบดี”5 หมายความว่า อธิบดีกรมการท่องเที่ยว 

“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางหรือนายทะเบียน
ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา แล้วแต่กรณี 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”6 หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมและ
ก าหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
2 มาตรา 4 บทนิยามค าว่า “ส านักงาน” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

3 มาตรา 4 บทนิยามค าว่า “ผู้อ านวยการ” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

4 มาตรา 4 บทนิยามค าว่า “กรม” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

5 มาตรา 4 บทนิยามค าว่า “อธิบดี” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

6 มาตรา 4 บทนิยามค าว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 



กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  
มาตรา 6  พระราชบัญญัตินี้ไม่ให้ใช้บังคับกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกิจการซึ่งต้อง

ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์ 
  

หมวด 1 

คณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
 

  
มาตรา 7   ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรียกว่า  “คณะกรรมการธุ รกิจน า เที่ยวและ

มัคคุเทศก์” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว 
เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทน
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้บังคับการต ารวจท่องเที่ยว 
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการโดย
ต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนเจ็ดคน เป็นกรรมการ ให้นายทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์กลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ7 

กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยห้าคน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นหรือเคยเป็นอาจารย์สอนในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
ในวิชาการท่องเที่ยวหนึ่งคนและวิชามัคคุเทศก์หนึ่งคน 

กรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทยห้าคนตามวรรคสอง จะเป็น
สมาชิกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือไม่ก็ได้ โดยอย่างน้อยให้แต่งตั้งจากผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจ
น าเที่ยวสองคนและผู้แทนมัคคุเทศก์สองคน 

  
มาตรา 8  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการซึ่งพ้น

จากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ให้กรรมการซึ่งพ้น
จากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ 

                                                           
7 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 



มาตรา 9  การพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระของกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีจะสั่งให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง
เมื่อบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถก็ได้ 

  
มาตรา 10  ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้กรรมการซึ่ง

เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
กรรมการนั้นว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการขึ้ น
แทนก็ได้  ทั้งนี้ ให้กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งตนแทน 

  
มาตรา 11  การประชุม การด าเนินการประชุม หรือการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการประชุม ให้เป็นไป

ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา 12  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดแผนงานและมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลธุรกิจน า

เที่ยวและมัคคุเทศก์ 

(2) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
(3) ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจน าเที่ยวและมาตรฐานการปฏิบัติ

หน้าที่ของมัคคุเทศก์และผู้น าเที่ยวที่จะพึงปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยว และความรับผิดชอบที่มีต่อนักท่องเที่ยวและผู้
ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ตลอดจนค่าตอบแทนหรือความคุ้มครองที่มัคคุเทศก์และผู้น าเที่ยวจะพึงได้รับจากผู้
ประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

(4) ประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่ในท้องถิ่นหรือชุมชนใดเพ่ือให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้น
คุณสมบัติตามมาตรา 51 ท าหน้าที่มัคคุเทศก์ รวมทั้งก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชนนั้น  ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

(5) ออกระเบียบเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากและการเบิกจ่ายจากบัญชีเงินฝากส าหรับ
หลักประกันที่เป็นเงินสดตามมาตรา 18 รวมทั้งการคืนหลักประกันตามมาตรา 39 

(6) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบหาข้อเท็จจริงและการวินิจฉัยของนายทะเบียนตาม
มาตรา 40 



(7) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินชดเชยให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่ง
ได้รับความเสียหายจากผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามมาตรา 41 

(8) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
(9) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษาและการบริหารเงินและทรัพย์สินของกองทุน

ตามมาตรา 71 

(10) ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรี 

  
มาตรา 13  ในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ คณะกรรมการจะตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือ

ด าเนินการตามที่มอบหมายก็ได้ 
การประชุมและการลงมติของคณะอนุกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา 14  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์

ตอบแทนอ่ืนตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

  
หมวด 2 

ธุรกิจน าเที่ยว 

 

  
มาตรา 15  ผู้ใดประสงค์จะประกอบธุรกิจน าเที่ยวให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน า

เที่ยวจากนายทะเบียน 

การก าหนดประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับและการออกใบอนุญาต การ
ขอและการต่ออายุใบอนุญาต และการขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง8 

  
มาตรา 16  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาต้อง 

(1) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(ก) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในวันยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว  

(ข) มีสัญชาติไทย 

                                                           
8 มาตรา 15 วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 



(ค) มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย 

(2) ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(ก) เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย ์

(ข) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือ
เสมือนไร้ความสามารถ 

(ค) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวหรือใบอนุญาตเป็น
มัคคุเทศก์ 

(ง)9 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามมาตรา 46 (1) (3) หรือ (4) หรือ
ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา 63 (1) (2) (3) หรือ (4) และยังไม่พ้นก าหนดห้าปีนับถึงวันยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

(จ) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามมาตรา 46 (5) หรือใบอนุญาตเป็น
มัคคุเทศก์ตามมาตรา 63 (5) 

(ฉ) เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นผู้น าเที่ยวมาแล้วยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

  
มาตรา 17  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวซึ่งเป็นนิติบุคคลต้อง 

(1) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(ก) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์เ พ่ือด าเนินกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จ ากัดความรับผิดต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ถ้าเป็นบริษัทจ ากัด
หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ทุนของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดต้องเป็นของบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย และ
กรรมการของบริษัทเกินกึ่งหนึ่งต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย 

(ข) กรรมการหรือผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา 16 

(2) ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(ก) เป็นนิติบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 16 (2) (ค) (ง) หรือ (จ) 
(ข) มีผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 16 (2) (ค) (ง) หรือ (จ) หรือซึ่งพ้นจาก

การเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2) (ก) มาแล้วยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันยื่นค า
ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

                                                           
9 มาตรา 16 (2) (ง) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 



(ค) มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินร้อยละห้ามีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 16 (2) (ค) (ง) หรือ (จ) 
หรือซึ่งพ้นจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2) (ก) มาแล้วยังไม่
ถึงห้าปีนับถึงวันยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

ความใน (2) (ข) และ (ค) ไม่น ามาใช้บังคับกับผู้ซึ่งเคยเป็นหุ้นส่วน กรรมการหรือผู้มีอ านาจ
จัดการแทนนิติบุคคล ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นกับการกระท าของนิติบุคคลที่เป็นเหตุให้มีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (2) (ก) 

  
มาตรา 1810  ผู้ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 16 และมาตรา 17 ต้องวางหลักประกันเป็นเงินสด

หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารต่อนายทะเบียนเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ตาม
จ านวนเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 19  เมื่อมีผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว ให้เป็นหน้าที่ของนายทะเบียน

หรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานและการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 15 วรรคสอง ในกรณีที่พบว่าเอกสารหรือหลักฐานใดไม่ครบถ้วน
หรือยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบทันที 

  
มาตรา 20  เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 16 หรือมาตรา 17 แล้วแต่กรณี และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวแล้ว ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอ รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอรับใบอนุญาต ในหนังสือแจ้งนั้นให้
แจ้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวและหลักประกันที่ต้องวางไว้ด้วย 

เมื่อผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามอัตราที่
ก าหนดในกฎกระทรวงและวางหลักประกันตามมาตรา 18 ครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจน าเที่ยวให้ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับช าระค่าธรรมเนียมและหลักประกันนั้น 

การก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามวรรคสอง จะก าหนดอัตราที่
แตกต่างกันตามประเภทหรือลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวก็ได้ 

 

                                                           
10 มาตรา 18 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 



มาตรา 21  เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 16 หรือมาตรา 17 แล้วแต่กรณี ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งเหตุแห่ง
การไม่ออกใบอนุญาตให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอรับใบอนุญาต 

  
มาตรา 22  ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว ตามมาตรา 

21 หรือมาตรา 22/2 ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งจากนายทะเบียน11 

ให้คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา 22/112  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่นค าขอต่ออายุ ใบอนุญาตก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อได้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้ง
การไม่อนุญาตจากนายทะเบียน และให้น าความในมาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 และมาตรา 22 มาใช้บังคับกับ
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวด้วยโดยอนุโลม 

  
มาตรา 22/213 ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ประสงค์จะมีสถานที่ประกอบธุรกิจน า เที่ยวสาขา 

ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวสาขาจากนายทะเบียน 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวสาขาให้มีอายุและประเภทตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจน า
เที่ยว 

การขอรับและการออกใบอนุญาต การขอและการต่ออายุใบอนุญาต การขอรับและการออกใบ
แทนใบอนุญาต และการแจ้งเลิกสาขา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 22/314 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวตาย และทายาทของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว

ประสงค์จะประกอบธุรกิจน าเที่ยวนั้นต่อไป ให้ทายาทซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 16 หรือ
ในกรณีที่มีทายาทหลายคน ให้ทายาทด้วยกันนั้นตกลงตั้งทายาทคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
                                                           
11 มาตรา 22 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

12 มาตรา 22/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

13 มาตรา 22/2 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

14 มาตรา 22/3 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 



ตามมาตรา 16 ประกอบธุรกิจน าเที่ยวได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุตามมาตรา 22/1 แต่ต้องแจ้งให้นาย
ทะเบียนทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวตาย 

ในระหว่างการประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามวรรคหนึ่ง ทายาทของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมี
หน้าที่และความรับผิดชอบเสมือนผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ในกรณีที่ทายาทมิได้แจ้งให้นาย ทะเบียนทราบ
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นสุดลง 

  
มาตรา 23  ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต้องแสดงใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวไว้ในที่เปิดเผย

เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

ในกรณีมีสถานที่ประกอบธุรกิจน าเที่ยวสาขา ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม15 

  
มาตรา 24  ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต้องไม่กระท าการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว หรือนักท่องเที่ยว 

  
มาตรา 25  ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต้องปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา 

12 (3) 
  
มาตรา 26  ในการโฆษณาหรือชี้ชวนเกี่ยวกับรายการน าเที่ยว ให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจัดท า

เป็นเอกสารซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
(1) ชื่อผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว และสถานที่และเลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

(2) ระยะเวลาที่ใช้ในการน าเที่ยว 

(3) ค่าบริการและวิธีการช าระค่าบริการ 

(4) ลักษณะและประเภทของยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 

(5) จุดหมายปลายทางและที่แวะพัก รวมทั้งสถานที่ส าคัญในการน าเที่ยว 

(6) ลักษณะและประเภทของที่พัก และจ านวนครั้งของอาหารที่จัดให้ 
(7)16 การจัดให้มีมัคคุเทศก์หรือผู้น าเที่ยว 

(8) จ านวนขั้นต่ าของนักท่องเที่ยวส าหรับการน าเที่ยว ในกรณีมีเงื่อนไขว่าต้องมีนักท่องเที่ยวไม่
น้อยกว่าจ านวนที่ก าหนด 

                                                           
15 มาตรา 23 วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

16 มาตรา 26 (7) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 



(9)17 การจัดให้มีการประกันภัยส าหรับอุบัติเหตุ 
มาตรา 27  การเปลี่ยนแปลงรายการน าเที่ยวให้ผิดไปจากที่ได้โฆษณาหรือชี้ชวนไว้ตามมาตรา 26 

ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนรับช าระเงินค่าบริการ 

การเปลี่ยนแปลงรายการน าเที่ยวภายหลังที่นักท่องเที่ยวช าระเงินค่าบริการแล้ว หาก
นักท่องเที่ยวไม่ประสงค์จะเดินทาง ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต้องคืนเงินที่รับช าระแล้วให้แก่นักท่องเที่ยวโดยไม่
ชักช้า และจะหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ 

  
มาตรา 28  ในกรณีที่นักท่องเที่ยวช าระเงินค่าบริการแล้วไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนถ้ามีเหตุที่ท า

ให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้เฉพาะตัว หรือมีเหตุให้ต้องยกเลิกการน าเที่ยวตามที่ได้โฆษณาไว้  ทั้งนี้ โดย
มิใช่ความผิดของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจ่ายเงินคืนให้แก่นักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า
อัตราตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าการยกเลิกการน าเที่ยวเกิดจากกรณีมีนักท่องเที่ยวไม่ครบจ านวนตามที่
ก าหนดในมาตรา 26 (8) หรือเกิดจากเหตุใด ๆ อันเป็นความผิดของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว  ผู้ประกอบธุรกิจ
น าเที่ยวต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่นักท่องเที่ยว 

  
มาตรา 29  ในระหว่างการน าเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเปลี่ยนแปลงรายการน าเที่ยวไม่ได้ 

เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากนักท่องเที่ยวหรือเป็นเหตุสุดวิสัย 

การเปลี่ยนแปลงรายการน าเที่ยวตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต้องจ่ายเงินค่าบริการ
คืนให้แก่นักท่องเที่ยวตามสัดส่วน เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะพิสูจน์ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นท าให้
ตนมีค่าใช้จ่ายเท่าหรือสูงกว่าเดิม 

  
มาตรา 30  ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกเก็บค่าบริการอ่ืนใดนอกจากที่ระบุไว้ในมาตรา 26 

(3) หรือที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าไม่ได้ 
ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ชี้ชวนให้นักท่องเที่ยวไปในสถานที่ หรือท า

กิจกรรมใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารโฆษณาหรือชี้ชวน ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ต้องแจ้ง
ค่าบริการของตนและค่าบริการที่ต้องจ่ายเนื่องจากการเข้าไปในสถานที่หรือท ากิจกรรมนั้นให้นักท่องเที่ยวทราบ
ล่วงหน้า และจะเรียกเก็บค่าบริการเกินที่แจ้งไว้มิได้  

                                                           
17 มาตรา 26 (9) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 



มาตรา 3118  ห้ามไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจัดบริการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวโดยไม่เรียก
เก็บค่าบริการหรือเรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่เห็นได้ว่าไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย   ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างน้อยให้ก าหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ าและก าหนดให้มี
การจัดท าเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงค่าบริการท่ีเรียกเก็บ 

  
มาตรา 32  ห้ามไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมอบหมายให้มัคคุเทศก์ ผู้น าเที่ยวหรือบุคคลอ่ืนใด 

น านักท่องเที่ยวในความรับผิดชอบของตนไปท่องเที่ยว โดยเรียกเก็บเงินจากมัคคุเทศก์ ผู้น าเที่ยว หรือบุคคลอื่นนั้น 
หรือโดยให้บุคคลดังกล่าวรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือค่าอ านวยความสะดวก
อ่ืนใดของนักท่องเที่ยว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

  
มาตรา 3319  ให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจัดให้มีมัคคุเทศก์เดินทางไปกับนักท่องเที่ยวตาม

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ในการจัดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ ถ้าผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจัดให้มีผู้น าเที่ยว
เดินทางไปกับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต้องใช้ผู้น าเที่ยวที่ได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์หรือผู้น าเที่ยวตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ถือว่าเป็น
การกระท าในทางการที่จ้างของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

  
มาตรา 3420  ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต้องจัดให้มีการประกันภัยส าหรับอุบัติ เหตุให้แก่

นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้น าเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ไม่จัดให้มีการประกันภัยส าหรับอุบัติเหตุตามวรรคหนึ่งต้องรับผิดชอบ
ต่อนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ หรือผู้น าเที่ยวเช่นเดียวกับผู้รับประกันภัย 

  
มาตรา 3521  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 36  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวสิ้นสุดลง เมื่อผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

(1) ตายหรือสิ้นสุดความเป็นนิติบุคคล 

                                                           
18 มาตรา 31 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

19 มาตรา 33 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

20 มาตรา 34 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

21 มาตรา 35 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 



(1/1)22 ไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามมาตรา 22/1 

(2) เลิกประกอบกิจการตามมาตรา 38 หรือ 

(3) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามมาตรา 46 

  
มาตรา 3723  ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวสิ้นสุดลงตามมาตรา 36 (1/1) (2) หรือ 

(3) ให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีหน้าที่ด าเนินการตามข้อผูกพันที่มีอยู่กับนักท่องเที่ยวก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 38  ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวซึ่งประสงค์จะเลิกประกอบกิจการ ให้แจ้งให้นายทะเบียน

ทราบ พร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวแก่นายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เลิกประกอบ
กิจการ 

การเลิกประกอบกิจการไม่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบธุรกิจน า เที่ยวพ้นจากความรับผิดที่มีต่อ
นักท่องเที่ยวตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 3924  หลักประกันที่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยววางไว้ตามมาตรา 18 ไม่อยู่ในความรับผิด

แห่งการบังคับคดีตราบเท่าท่ีผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวยังไม่พ้นจากความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
ในกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลง ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะขอรับคืนหลักประกันที่วางไว้พร้อมทั้ง

ดอกผลได้ก็ต่อเมื่อได้ช าระหนี้ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้เสร็จสิ้นแล้ว 

ในกรณีที่นายทะเบียนได้แจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมาขอรับหลักประกันพร้อมทั้ง ดอกผล
คืนแล้ว ถ้าผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวไม่มารับคืนภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้หลักประกันพร้อมทั้งดอก
ผลดังกล่าวตกเป็นของกองทุน 

  
มาตรา 40  เมื่อมีผู้ร้องเรียนหรือปรากฏต่อนายทะเบียนว่านักท่องเที่ยวผู้ใดได้รับความเสียหาย

จากการที่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับธุรกิจน าเที่ยวหรือตามที่ได้โฆษณาหรือชี้ชวนไว้ 
หรือตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยโดยเร็วและเป็นธรรม   ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

                                                           
22 มาตรา 36 (1/1) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

23 มาตรา 37 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

24 มาตรา 39 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 



ในการด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนรับฟังค าชี้แจงของ
ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวซึ่งถูกกล่าวหาประกอบด้วย 

  
มาตรา 41  เมื่อปรากฏผลจากการสอบหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 40 ว่านักท่องเที่ยวผู้ใดได้รับ

ความเสียหายจากผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวรายใดและเป็นจ านวนเงินเท่าใด ให้นายทะเบียนสั่งจ่ายเงินจากกองทุน
เพ่ือชดเชยความเสียหายนั้นไปพลางก่อน และแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวนั้นส่งคืนเงินชดใช้กองทุนภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินชดเชยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 

ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวผู้ใดไม่ส่งเงินชดใช้กองทุนภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งให้นาย
ทะเบียนหักเงินจ านวนดังกล่าวจากหลักประกันที่วางไว้ตามมาตรา 18 ส่งคืนกองทุน 

  
มาตรา 42  ในกรณีที่หลักประกันที่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยววางไว้ตามมาตรา 18 ลดลงเพราะ

ถูกใช้จ่ายไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยววางหลักประกัน
เพ่ิมจนครบจ านวนเงินที่ก าหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวผู้ใดไม่วางหลักประกันเพิ่มภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งต้อง
ช าระเงินเพ่ิมอีกร้อยละสองต่อเดือนจนกว่าจะวางหลักประกันเพ่ิมจนครบถ้วน  

  
มาตรา 43  นักท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวซึ่งไม่เห็นด้วยกับค าสั่งของนายทะเบียน

ตามมาตรา 41 มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ค าสั่งจากนายทะเบียน 

ให้คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

การอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ชะลอการส่งเงินชดใช้กองทุนและ
การหักเงินจากหลักประกันส่งคืนกองทุนตามมาตรา 41 และการวางหลักประกันเพ่ิมตามมาตรา 42 เว้นแต่
คณะกรรมการจะผ่อนผันให้เป็นการเฉพาะราย 

ในกรณีที่นักท่องเที่ยวตาย ให้ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิอุทธรณ์ได้เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยว 

  
มาตรา 44  ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการมีอ านาจดังต่อไปนี้ 



(1) กรณีที่จ านวนเงินที่สั่งจ่ายจากกองทุนต่ ากว่าความเสียหายที่นักท่องเที่ยวได้รับ ให้
คณะกรรมการสั่งให้นายทะเบียนจ่ายเงินจากกองทุนเพ่ิมเติมให้แก่นักท่องเที่ยวตามที่คณะกรรมการก าหนด และ
แจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวส่งเงินจ านวนดังกล่าวชดใช้กองทุนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้น า
ความในมาตรา 41 วรรคสาม และมาตรา 42 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่าความเสียหาย
ที่ต้องจ่ายเพ่ิมเติมนั้น มิใช่เป็นความผิดของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว จะไม่สั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวส่งเงิน
จ านวนดังกล่าวชดใช้กองทุนก็ได้ 

(2) กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวไม่ต้องรับผิดในความเสียหายนั้นหรือรับผิดเพียงบางส่วนและ
เป็นกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวได้จ่ายเงินชดใช้กองทุนตามค าสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 41 แล้ว หรือเป็น
กรณีที่นายทะเบียนได้หักเงินจากหลักประกันที่วางไว้ตามมาตรา 18 ส่งคืนกองทุนและผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวได้
วางหลักประกันเพ่ิมจนครบถ้วนแล้ว ให้คณะกรรมการสั่งให้นายทะเบียนจ่ายเงินกองทุนคืนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
น าเที่ยวทั้งหมดหรือตามส่วนที่ไม่ต้องรับผิดแล้วแต่กรณี 

ให้กรมแจ้งค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องทราบภายในสิบห้าวันนับแต่ วันที่มี
ค าวินิจฉัย25 

  
มาตรา 45  ให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวได้ไม่เกินครั้งละ

หกเดือน เมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

(1) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา 12 (3) 
(2)26 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 มาตรา 26 มาตรา 30 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 

หรือมาตรา 34 

(3)27 (ยกเลิก) 
(4) ไม่วางหลักประกันเพ่ิมจนครบถ้วนเกินหกเดือนนับแต่วันครบก าหนดเวลาตามมาตรา 42 

หรือมาตรา 44 (1) หรือ 

(5) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 76 

ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะประกอบธุรกิจน าเที่ยวในระหว่างถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่นายทะเบียนอนุญาตให้ด าเนินการได้เฉพาะกรณีเพ่ือ
ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวหรือธุรกิจน าเที่ยว  

                                                           
25 มาตรา 44 วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

26 มาตรา 45 (2) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

27 มาตรา 45 (3) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 



มาตรา 46  ให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวได้เมื่อปรากฏ
ว่าผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

(1) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 16 (1) หรือมาตรา 17 (1) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 16 
(2) (ก) (ข) (ง) (จ) หรือ (ฉ) หรือมาตรา 17 (2) 

(2)28 (ยกเลิก) 
(3) เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามมาตรา 45 มาแล้ว และภายในหนึ่งปีนับ

แต่วันที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวนั้น มีกรณีที่อาจถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว
อีก ไม่ว่าจะเป็นเหตุเดียวกันหรือไม่ก็ตาม 

(4) ประพฤติหรือปฏิบัติการใดอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่
นักท่องเที่ยวหรือธุรกิจน าเที่ยวอย่างร้ายแรง และนายทะเบียนได้ตักเตือนและสั่งระงับหรือให้แก้ไขแล้ว แต่ไม่
ด าเนินการ หรือ 

(5) ต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดเกี่ยวกับการค้า หรือความผิดฐานชิงทรัพย์ ปล้น
ทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ หรือยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 

  
มาตรา 47  ให้นายทะเบียนส่งหนังสือแจ้งค าสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน า

เที่ยวตามมาตรา 45 หรือมาตรา 46 แล้วแต่กรณี ให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบภายในห้าวันนับแต่วันที่มีค าสั่ง
ดังกล่าว 

การแจ้งตามวรรคหนึ่ง นายทะเบียนจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ทางโทรสาร ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก าหนดก็ได้ 

  
มาตรา 48  ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวซึ่งถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว

ตามมาตรา 45 หรือมาตรา 46 แล้วแต่กรณี มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งจากนายทะเบียน 

ให้คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

  
  

                                                           
28 มาตรา 46 (2) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 



หมวด 3 

มัคคุเทศก์ 
 

  
มาตรา 49  ผู้ใดประสงค์จะเป็นมัคคุเทศก์ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากนาย

ทะเบียน 

การก าหนดประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับและการออกใบอนุญาต การ
ขอและการต่ออายุใบอนุญาต และการขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง29 

ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่
ปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งคราวท านองเดียวกับมัคคุเทศก์หรือนักเรียนนักศึกษาซึ่งมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา 

  
มาตรา 50  ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ต้อง 

(1)30 มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(ก) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 
(ข) มีสัญชาติไทย 

(ค) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการ
ท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ หรือส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใน
สาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการก าหนด หรือได้รับ
วุฒิบัตรว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ตามหลักสูตรและสถานฝึกอบรมที่คณะกรรมการก าหนด 

(ง) ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(2) ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(ก) เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการก าหนด 

(ข) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจน า
เที่ยว 

                                                           
29 มาตรา 49 วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

30 มาตรา 50 (1) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 



(ค)31 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามมาตรา 46 (1) (3) หรือ (4) หรือ
ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา 63 (1) (2) (3) หรือ (4) และยังไม่พ้นก าหนดห้าปีนับถึงวันยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 

(ง) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามมาตรา 46 (5) หรือใบอนุญาตเป็น
มัคคุเทศก์ตามมาตรา 63 (5) 

(จ) เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นผู้น าเที่ยวมาแล้วยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันยื่นค าขอรับใบอนุญาต
เป็นมัคคุเทศก ์

มาตรา 51  เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชนเป็น
การเฉพาะ เมื่อคณะกรรมการได้ประกาศเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชนใดตามมาตรา  12 (4) แล้ว รัฐมนตรีจะ
ประกาศยกเว้นคุณสมบัติตามมาตรา 50 (1) (ก) (ค) หรือ (ง) ส าหรับผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ซึ่งจะ
ให้บริการเฉพาะในเขตพ้ืนที่นั้น รวมตลอดท้ังยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ให้ด้วยก็ได้32 

ในกรณีที่มีมัคคุเทศก์ตามวรรคหนึ่งท าหน้าที่มัคคุเทศก์ในเขตพ้ืนที่ตามมาตรา 12 (4) ห้ามมิให้
มัคคุเทศก์อ่ืนเข้าไปท าหน้าที่มัคคุเทศก์ในเขตพ้ืนที่นั้น 

  
มาตรา 52  เมื่อมีผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ให้เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนหรือผู้ซึ่ง

นายทะเบียนมอบหมายตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 49 วรรคสอง ในกรณีที่พบว่าเอกสารหรือหลักฐานใดไม่ครบถ้วนหรือยัง
มิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ทราบทันที 

  
มาตรา 53  เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา 

49 ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50 หรือผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ซึ่งจะ
ให้บริการเฉพาะในเขตท้องถิ่นหรือชุมชนผู้ใดได้รับยกเว้นคุณสมบัติตามมาตรา 51 และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ และช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามอัตรา
ที่ก าหนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตผู้นั้นภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอรับใบอนุญาต 

  
มาตรา 54  เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา 

49 ผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50 หรือผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ซึ่งจะ

                                                           
31 มาตรา 50 (2) (ค) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

32 มาตรา 51 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 



ให้บริการเฉพาะในเขตท้องถิ่นหรือชุมชนผู้ใดไม่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 51 หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
ก าหนด ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งเหตุแห่งการไม่ออกใบอนุญาตให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตผู้นั้นทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอรับใบอนุญาต 

  
มาตรา 55  ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา 54 ให้ผู้ยื่น

ค าขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งจากนายทะเบียน 

ให้คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา 56  ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และอาจต่ออายุ

ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ได้ โดยผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ต้องผ่านการอบรมและทดสอบความรู้
ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด33 

ให้น าความในมาตรา 52 มาตรา 53 มาตรา 54 และมาตรา 55 มาใช้บังคับกับการต่ออายุ
ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ด้วยโดยอนุโลม 

  
มาตรา 5734  มาตรฐานในการปฏิบ ัต ิหน ้าที ่ การแต ่งกาย การร ักษามารยาท ความ

ประพฤติ และการตรวจสุขภาพของมัคคุเทศก์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

มัคคุเทศก์ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดตามวรรคหนึ่ง และต้องติดใบอนุญาต
เป็นมัคคุเทศก์ตลอดเวลาที่ท าหน้าที่มัคคุเทศก์ตามลักษณะที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  
มาตรา 58  ในการรับท างานเป็นมัคคุเทศก์ ห้ามไม่ให้มัคคุเทศก์จ่ายเงินหรือให้ประโยชน์อื่นใดแก่

ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวหรือบุคคลอ่ืนใด หรือยอมตนเข้ารับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งการน านักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยว 

  
มาตรา 59  มัคคุเทศก์ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามรายการน าเที่ยวที่ได้ตกลงไว้กับผู้ประกอบธุรกิจน า

เที่ยว และจะด าเนินการใดให้เกิดความเสียหายแก่นักท่องเที่ยวมิได้  

                                                           
33 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

34 มาตรา 57 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 



มาตรา 60  มัคคุเทศก์ต้องไม่ให้หรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนซึ่งไม่มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ท าหน้าที่
เป็นมัคคุเทศก์แทนตน 

  
มาตรา 61  ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์สิ้นสุดลง เมื่อมัคคุเทศก์ 

(1) ตาย 

(2) ไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา 56 หรือ 

(3) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา 63 

มาตรา 62  ให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ได้ไม่เกินครั้งละหก
เดือน เมื่อปรากฏว่ามัคคุเทศก์ 

(1) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา 12 (3) หรือมาตรา 57 

(2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 51 หรือมาตรา 58 

(3) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 76 

มัคคุเทศก์ซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ ใบอนุญาต
เป็นมัคคุเทศก์ไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที ่นายทะเบียนอนุญาตให้ด าเนินการได้เฉพาะกรณีเพื่อป้องกัน ความ
เสียหายที่จะเกิดข้ึนแก่นักท่องเที่ยวหรือธุรกิจน าเที่ยว 

  
มาตรา 63  ให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ได้เมื่อปรากฏว่า

มัคคุเทศก์ 

(1) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 50 (1) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50 (2) (ก) (ค) (ง) และ 
(จ) 

(2) เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา 62 มาแล้ว และภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์นั้น มีกรณีที่อาจถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์อีกไม่ว่าจะเป็นเหตุ
เดียวกันหรือไม่ก็ตาม 

(3) ประพฤติหรือปฏิบัติการใดอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่
นักท่องเที่ยวหรือธุรกิจน าเที่ยวอย่างร้ายแรง และนายทะเบียนได้ตักเตือนและสั่งระงับหรือให้แก้ไขแล้ว แต่ไม่
ด าเนินการ 

(4) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือ 

(5) ต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ 
หรือยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็น
การฉ้อโกงประชาชน 



ให้น าความในมาตรา 47 และมาตรา 48 มาใช้บังคับกับการแจ้งค าสั่งและการอุทธรณ์ค าสั่งด้วย
โดยอนุโลม 

  
หมวด 4 

ผู้น าเที่ยว 

 

  
มาตรา 6435  ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้น าเที่ยวต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าเที่ยวตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 64/136  ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าเที่ยวต้อง 

(1) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(ก) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในวันยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าเที่ยว 

(ข) มีสัญชาติไทย 

(ค) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยว
ที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ หรือส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขา
มัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการก าหนด หรือส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและได้รับวุฒิบัตรว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์หรือ
ผู้น าเที่ยวตามหลักสูตรและสถานฝึกอบรมที่คณะกรรมการก าหนด 

(2) ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(ก) เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการก าหนด 

(ข) เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นผู้น าเที่ยวมาแล้วยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันยื่นค าขอขึ้นทะเบียน
เป็นผู้น าเที่ยว 

  
มาตรา 6537  ผู้น าเที่ยวมีหน้าที่ในการน าเที่ยวและอ านวยความสะดวก รวมทั้ งด าเนินการให้

เป็นไปตามรายการน าเที่ยวตามมาตรา 26 หรือมาตรา 29 แล้วแต่กรณี 
  

                                                           
35 มาตรา 64 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

36 มาตรา 64/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

37 มาตรา 65 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 



มาตรา 66  มาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ การแต่งกาย การรักษามารยาท และความประพฤติ
ของผู้น าเที่ยว ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

ผู้น าเที่ยวต้องปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดตามวรรคหนึ่ง 

  
มาตรา 67  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้น าเที่ยวประพฤติหรือปฏิบัติการใดอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ

ที่ออกตามมาตรา 66 หรือกระท าการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักท่องเที่ยวหรือธุรกิจน าเที่ยวอย่างร้ายแรง 
ให้นายทะเบียนมีอ านาจตักเตือนและสั่งให้ระงับหรือแก้ไขการกระท านั้นได ้

ในกรณีที่ผู้น าเที่ยวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  หรือฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 76 ให้นายทะเบียนมีอ านาจ
สั่งห้ามบุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ผู้น าเที่ยวตามระยะเวลาที่ก าหนดซึ่งต้องไม่เกินหกเดือนหรือจะเพิกถอนการจด
ทะเบียนเป็นผู้น าเที่ยวก็ได้ 

  
มาตรา 6838  เมื่อนายทะเบียนมีค าสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่หรือสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนตาม

มาตรา 67 ให้นายทะเบียนแจ้งให้กรมทราบ และให้กรมแจ้งเวียนชื่อบุคคลดังกล่าวให้ผู้ ประกอบธุรกิจน าเที่ยว
ทราบ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

  
หมวด 5 

กองทุนคุ้มครองธุรกิจน าเที่ยว 

 

  
มาตรา 69  ให้จัดตั้ งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ งเรียกว่า  “กองทุนคุ้มครองธุรกิจน าเที่ยว” มี

วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเงินทดรองจ่ายให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว
ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับธุรกิจน าเที่ยว หรือตามที่ได้โฆษณาหรือรับรองไว้กับนักท่องเที่ยว หรือตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 70  กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
(1) ทุนประเดิมที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดสรรให้จ านวนยี่สิบล้านบาท 

(2) เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวและค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เรียกเก็บตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
38 มาตรา 68 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 



(3) หลักประกันที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา 39 วรรคสาม 

(4)39 เงินที่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจ่ายชดใช้คืนกองทุนและเงินที่นายทะเบียนหักจาก
หลักประกันส่งคืนกองทุนตามมาตรา 41 วรรคสาม และเงินเพ่ิมตามมาตรา 42 วรรคสอง 

(5) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้ 
(6) ดอกผล รายได้ หรือเงินอ่ืนใดของกองทุน 

เงินและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งให้เป็นของกรมเพ่ือใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดย
ไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน40 

  
มาตรา 71  การเก็บรักษาและการบริหารเงินและทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา 72  ดอกผลอันเกิดจากกองทุนตามมาตรา 70 (6) คณะกรรมการจะก าหนดให้น ามาเป็น

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการด าเนินการอันเกี่ยวกับกองทุนก็ได้ แต่ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของดอกผลที่ได้รับในแต่ละ
ปี 

  
มาตรา 7341  ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปี ให้กรมจัดท างบดุล งบการเงินและบัญชี

แสดงการใช้จ่ายเงินกองทุนเสนอคณะกรรมการ 

งบดุลนั้น กรมต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตด าเนินการสอบบัญชีและจัดท ารายงานการสอบ
บัญชีเสนอคณะกรรมการ 

 

หมวด 6 

การควบคุม 

 

  
มาตรา 7442  ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนหนึ่งซึ่งมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกอง

เป็นนายทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง เพ่ือท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนในการควบคุมธุรกิจน าเที่ยวและ

                                                           
39 มาตรา 70 (4) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

40 มาตรา 70 วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

41 มาตรา 73 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

42 มาตรา 74 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 



มัคคุเทศก์ทั่วราชอาณาจักร และมีอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

  
มาตรา 7543  เพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนใน พ้ืนที่ 

อธิบดีจะแต่งตั้งนายทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาโดยให้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ในเขตจังหวัดหนึ่งหรือหลายจังหวัดก็ได้ 

มาตรา 76  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้นายทะเบียนมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(1) เข้าไปในสถานที่ท าการของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวในระหว่างเวลาท าการหรือเ ข้าไปใน

ยานพาหนะท่ีนักท่องเที่ยวใช้เดินทาง เพ่ือตรวจสอบให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) สั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินกิจการที่ก าหนดเป็นครั้งคราวหรือ

ประจ า ตามแบบ รายละเอียด และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(3) เรียกให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ตัวแทนหรือลูกจ้าง มัคคุเทศก์ หรือผู้น าเที่ยวมาให้ถ้อยค า
หรือชี้แจงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจน าเที่ยว หรือการปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์หรือผู้น าเที่ยว แล้วแต่กรณี หรือให้
ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือตรวจสอบ 

นายทะเบียนจะมอบหมายเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ใช้อ านาจตามวรรคหนึ่งก็ได้44 

การใช้อ านาจของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการเดินทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเกินสมควร 

  
มาตรา 77  ในการปฏิบัติหน้าที่ นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 78  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็น

เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
มาตรา 79  ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้

ต้องด าเนินการโดยมุ่งที่จะเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้องและให้เกิดผลในทางส่งเสริมการท่องเที่ยว 

  
 

                                                           
43  
44  



หมวด 7 

บทก าหนดโทษ 

 

  
มาตรา 80  ผู้ใดประกอบธุรกิจน าเที่ยวโดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามมาตรา 

15 หรือประกอบธุรกิจน าเที่ยวในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 45 วรรคสอง ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 80/145  ผู้ใดประกอบธุรกิจน าเที่ยวโดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน า เที่ยวสาขา

ตามมาตรา 22/2 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 

  
มาตรา 8146  ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 หรือมาตรา 38 ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินสองพันบาท 

  
มาตรา 82  ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 24 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 

  
มาตรา 8347  ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 หรือ

มาตรา 37 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท 

  
มาตรา 84  ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 31 หรือมาตรา 32 ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 8548  ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 33 หรือมาตรา 34 วรรคหนึ่ง ต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 

  

                                                           
45 มาตรา 80/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

46 มาตรา 81 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

47 มาตรา 83 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

48 มาตรา 85 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 



มาตรา 86  ผู้ใดท าหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา 49 หรือ
ท าหน้าที่มัคคุเทศก์ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 62 วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 87  มัคคุเทศก์ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

  
มาตรา 8849  มัคคุเทศก์ผู ้ใดไม่ปฏิบัต ิตามระเบียบที ่คณะกรรมการก าหนดหรือไม่ต ิด

ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา 57 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

  
มาตรา 89  มัคคุเทศก์ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 58 และมาตรา 60 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 

หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 9050  ผู้ใดท าหน้าที่เป็นผู้น าเที่ยวโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าเที่ยวตามมาตรา 64 ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 91  ผู้น าเที่ยวผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดที่ออกตามมาตรา 66 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท 

  
มาตรา 92  ผู้น าเที่ยวผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของนายทะเบียนซึ่งสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่ผู้น าเที่ยวตาม

มาตรา 67 วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 93  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากนายทะเบียนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 76 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 94  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจ าคุกไม่

เกินหนึ่งเดือนไม่ว่าจะมีโทษปรับเป็นจ านวนเท่าใด ให้นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายมีอ านาจ
เปรียบเทียบได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด 

                                                           
49 มาตรา 88 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

50 มาตรา 90 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 



เมื่อผู้กระท าความผิดได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
มาตรา 9551  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น

เกิดจากการสั่งการ หรือการกระท าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระท าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท าของ
กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้
ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

  
บทเฉพาะกาล 

 

มาตรา 96  ให้คณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยว
และมัคคุเทศก์ตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ต้องด าเนินการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา 97  ให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ออกตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและ

มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 เป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 98  ในกรณีที่ประเทศไทยมีความตกลงกับรัฐบาลต่างประเทศเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

น าเที่ยวก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ รัฐมนตรีจะประกาศยกเว้นคุณสมบัติตามมาตรา 16 (1) (ข) และ
มาตรา 17 (1) (ก) และ (ข) ให้แก่ผู้มีสัญชาติของประเทศนั้นก็ได้ 

  
มาตรา 99  ให้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ที่ออกตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

พ.ศ. 2535 ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุตามท่ีก าหนดไว้ในใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์นั้น 

เพ่ือประโยชน์ในการต่ออายุใบอนุญาต ให้ถือว่าใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเป็นใบอนุญาตที่ออกให้
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

  

                                                           
51 มาตรา 95 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 



มาตรา 100  บรรดาความเสียหายตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.  2535 
ที่เกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรือผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้เป็นผู้ด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่อไป โดยให้น า
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 มาใช้บังคับจนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จ 

(1) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส าหรับเรื่องที่บุคคลตามวรรคหนึ่งได้ร้องเรียนไว้แล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

(2) ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ส าหรับเรื่องที่บุคคลตามวรรคหนึ่งร้องเรียนภายหลังวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา 101  บรรดาหลักประกันที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยววางไว้กับผู้ว่าการการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่งมอบให้แก่ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือหักไว้เป็นหลักประกัน
ตามจ านวนที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 18 ในกรณีที่เหลือหลักประกันเป็นจ านวนเท่าใดและไม่ปรากฏว่า
ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว มีกรณีรอการพิจารณาตามมาตรา 100 ให้ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยวคืนให้แก่ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวแต่ละรายพร้อมทั้งดอกผลที่เกิดข้ึน 

ผู้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวผู้ใดมีกรณีรอการพิจารณาตามมาตรา 100 ให้ส านักงาน
พัฒนาการท่องเที่ยวคืนหลักประกันให้เมื่อได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วเสร็จโดยให้คืนหลักประกันพร้อม
ทั้งดอกผลให้เท่าที่เหลืออยู่ภายหลังจากหักความรับผิดที่เกิดขึ้นแล้ว 

  
มาตรา 102  บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับ หรือระเบียบใดที่ออกตามพระราชบัญญัติธุรกิจน า

เที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้
ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ข้อบังคับ หรือระเบียบ
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ์  จลุานนท์ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 



อัตราค่าธรรมเนียม52 

 

  
(1) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว                                    ฉบับละ      5,000 บาท 

(2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวสาขา                              ฉบับละ      2,000 บาท 

(3) ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก ์                                             ฉบับละ      3,000 บาท 

(4) ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว                            ฉบับละ      2,000 บาท 

(5) ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวสาขา                      ฉบับละ      1,000 บาท 

(6) ใบแทนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก ์                                     ฉบับละ      1,000 บาท 

(7) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว                        ครั้งละ       5,000 บาท 

(8) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวสาขา                  ครั้งละ        2,000 บาท 

(9) การต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์                                 ครั้งละ        3,000 บาท 

 
 

หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการปฏิรูประบบราชการและมีการ
จัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่ง
รับผิดชอบภารกิจส าคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและพัฒนามาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวและ
แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนสนับสนุนการประกอบธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีส านักงาน
พัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ด าเนินการแทนการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยที่ด าเนินการอยู่เดิม ประกอบกับมาตรฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองนักท่องเที่ยวและมาตรการในการ
ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือประโยชน์แห่งธุรกิจน าเที่ยวยังไม่เหมาะสม รวมทั้ง
มาตรการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ไม่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติในรูปแบบของการบริหารราชการของส่วนราชการ สมควรที่จะต้องปรับปรุงพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยว
และมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 ให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
                      
พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 255953 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

                                                           
52 อัตราค่าธรรมเนียม แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

53 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133/ตอนที่ 76 ก/หน้า 1/30 สิงหาคม 2559 



มาตรา 46  ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 
2551 และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน 

  
มาตรา 47  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจ

น าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหก
สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการโดยต าแหน่งตาม
มาตรา 7 วรรคหนึ ่ง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที ่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ซึ ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน 

มาตรา 48  ค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว ค าขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ค าขอ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าเที่ยว และค าขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียน ให้ถือว่าเป็นค าขอตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และให้นายทะเบียนพิจารณาด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้
บังคับ 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ออกตามค าขอในวรรคหนึ่ง ให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

  
มาตรา 49  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ยังมีผลอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้

บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนถึงวันครบก าหนดสองปีนับจากวันช าระค่าธรรมเนียมครั้งสุดท้าย 

ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ใบอนุญาตจะครบก าหนดตามวรรคหนึ่ง หากประสงค์จะประกอบธุรกิจ
น าเที่ยวต่อไปให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในสามสิบวันก่อนใบอนุญาตครบก าหนด และเมื่อ
ได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตแล้วให้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียน 
เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ ให้ถือว่าหลักประกันที่ได้วางไว้เดิมเป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันที่ต้องวางตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวซึ่งได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียนตามวรรคสอง ต้องเลิกการ
ประกอบธุรกิจน าเที่ยวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการไม่อนุญาต 

  



มาตรา 50  ให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัตินี้ที่มีสถานที่
ประกอบธุรกิจน าเที่ยวสาขาอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ประกอบธุรกิจน าเที่ยวสาขานั้นต่อไปได้
จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียนตามมาตรา 49 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวได้รับแจ้งการอนุญาตจากนายทะเบียนตามมาตรา 49 แห่ง
พระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวสาขาได้ต่อไป แต่จะต้องมาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว
สาขาตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว 

  
มาตรา 51  หลักประกันที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่ผู้ประกอบ

ธุรกิจน าเที่ยวได้วางไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะถึงก าหนดต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

มาตรา 52  ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ที่ยังมีผลอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คง
ใช้ไดต้่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุ 

เพ่ือประโยชน์ในการต่ออายุใบอนุญาต ให้ถือว่าใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเป็นใบอนุญาตที่ออกให้
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และให้น า
มาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
มาใช้บังคับในการขอต่ออายุใบอนุญาตด้วย 

  
มาตรา 53  ผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าเที่ยวอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้

ถือว่าเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าเที่ยวตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 54  มัคคุเทศก์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้น าเที่ยวอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

หากประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้น าเที่ยวต่อไปให้มาขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าเที่ยวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่รับขึ้นทะเบียน 

  
มาตรา 55  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติธุรกิจ

น าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ที่ออกตามพระราชบัญญัติธุรกิจน า
เที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ 



การด าเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ ด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนิ นการได้ให้
รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

  
มาตรา 56  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรม
หลักในการน ารายได้เข้าสู่ประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีอัตราการแข่งขันสูง สมควรพัฒนาอุตสาหกรรมธุรกิจน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์โดยควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล จึงสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการก ากับดูแลธุรกิจน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์เพ่ือให้
ครอบคลุมหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุและการต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบธุรกจิน าเที่ยว ก าหนดให้มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวสาขา แก้ไขหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
น าเที่ยวบางประการ เช่น แก้ไขเรื่องการวางหลักประกัน และแก้ไขรายละเอียดที่ต้องมีในเอกสารการโฆษณาชี้ชวน
เกี่ยวกับรายการน าเที่ยว ก าหนดรองรับให้ทายาทของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวสามารถประกอบธุรกิจน าเที่ยว
ต่อไปได้ เพ่ิมเหตุแห่งการพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเพ่ือให้ครอบคลุมทุกกรณี แก้ไขคุณสมบัติของผู้
ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์และหลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เพ่ือให้ผู้ประกอบอาชีพเป็น
มัคคุเทศก์มีความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งแก้ไขหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและ
คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าเที่ยว แก้ไขบทก าหนดโทษให้ครอบคลุมทุกกรณี และปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตลอดจนแก้ไขชื่อหน่วยงานและต าแหน่งผู้บริหารเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นกรมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2553  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

  


