พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก
พ.ศ. 2535

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2535
เปนปที่ 47 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535
มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
ธุรกิจนําเที่ยว หมายความวา การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหรือการใหบริการหรือการอํานวยความสะดวก
เกี่ยวกับการเดินทาง สถานที่พักอาหาร ทัศนาจร และหรือมัคคุเทศกใหแกนักทองเที่ยว
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามพระราชบัญญัตินี้
ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว หมายความวา ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวตามกฎหมายวาดวยการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย
นักทองเที่ยว หมายความวา บุคคลที่เดินทางจากทองที่อันเปนถิ่นที่อยูโดยปกติของตนไปยังทองที่อื่นเปนการ
ชั่วคราวดวยความสมัครใจ และดวยวัตถุประสงคอันมิใชเพื่อไปประกอบอาชีพหรือหารายได และใหหมายความ รวมถึง
ผูรับบริการหรือความสะดวกจากผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวโดยเสียคาบริการดวย
มัคคุเทศก หมายความวา ผูที่นํานักทองเที่ยวไปยังสถานที่ตาง ๆ และใหความรูแกนักทองเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่หรือ
บุคคลโดยไดรับคาตอบแทน
คาบริการ หมายความวา คาจางและคาใชจายตาง ๆ ที่นักทองเที่ยวจายใหแกผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวสําหรับการ
จัด การใหบริการหรือการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทาง สถานที่พัก อาหาร และการทัศนาจรในลักษณะเปน
การเหมาจาย
ใบอนุญาต หมายความวา ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว หรือ ใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก แลวแตกรณี
คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกตามพระราชบัญญัตินี้
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย'หมายความวา การทองเที่ยวแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย
ผูวาการ หมายความวา ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
(1)
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นายทะเบียน หมายความวา นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกกรุงเทพมหานคร และนายทะเบียนธุรกิจนํา
เที่ยวและมัคคุเทศกจังหวัด ซึ่งผูวาการแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่ หมายความวา ผูซึ่งผูวาการแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกของสวนราชการ ของการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย และของรัฐวิสาหกิจอื่นตามที่จะไดกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 5 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม
ไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ การยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด 1
คณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก

มาตรา 6 ใหมีคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกคณะหนึ่งประกอบดวยประธานกรรมการการทองเที่ยว
แหงประเทศไทยเปนประธานกรรมการ ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเปนรองประธานกรรมการ อธิบดีกรม
ประชาสัมพันธหรือผูแทน อธิบดีกรมศิลปากรหรือผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผูแทน อธิบดีกรมศุลกากร
หรือผูแทน ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยหรือผูแทน อธิบดีกรมเศรษฐกิจหรือผูแทน อธิบดีกรมทะเบียนการคาหรือ
ผูแทน อธิบดีกรมตํารวจหรือผูแทนเปนกรรมการ และกรรมการอื่นซึ่งคณะกรรมการ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยแตงตั้งจํานวนหกคน ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากผูแทนผูประกอบอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวหรือผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวอยางนอยสี่คน และใหนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก กรุงเทพมหานคร
เปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา 7 ใหกรรมการซึ่งคณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยแตงตั้ง มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหผูไดรับ
แตงตั้งดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
เมื่อครบวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหมใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้น
อยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
มาตรา 8 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 7 กรรมการซึ่งคณะกรรมการการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยใหพนจากตําแหนง
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ

(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
มาตรา 9 การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานกรรมการ
เปนประธานในที่ประชุม
ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 10 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) กําหนดแผนงานและมาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับการสงเสริมและ ควบคุมธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก
(2) พิจารณาเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานการประกอบธุรกิจนําเที่ยว
ของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว การปฏิบัติหนาที่ การแตงกาย มารยาท และความประพฤติของมัคคุเทศก และการอยางอื่นที่
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกตามพระราชบัญญัตินี้โดยเสนอผานคณะกรรมการการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย
(3) พิจารณาดําเนินการตามมาตรา 21
(4) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
(5) วางระเบียบเกี่ยวกับการเปดบัญชีเงินฝาก และการเบิกจายเงินจากบัญชีเงินฝาก สําหรับหลักประกันที่เปนเงิน
สดตามมาตรา 19
(6) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการหรือตามที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
มาตรา 11 ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดภายในขอบเขตแหง
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ใหนํามาตรา 9 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา 12 ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 10 และมาตรา 11 คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอาจเชิญบุคคล
ใดมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น หรือใหบุคคลใดสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของ หรือสิ่งใดมา
เพื่อประกอบการพิจารณาไดตามที่เห็นสมควร
มาตรา 13 ใหประธานกรรมการและกรรมการไดรับประโยชน ตอบแทนตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด 2
ธุรกิจนําเที่ยว

มาตรา 14 หามมิใหผูใดประกอบธุรกิจนําเที่ยว เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน

การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และแบบใบอนุญาต ใหเปนไปตามแบบหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา 15 ผูขอรับใบอนุญาตตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) ถาเปนบุคคลธรรมดา
(ก) มีสัญชาติไทย
(ข) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(ค) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรไทย
(ง) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(จ) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(ฉ) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(ช) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต
(ซ) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต แตถาเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตองถูกเพิกถอนมาแลวไมนอยกวาสามป
(2) ถาเปนนิติบุคคล
(ก) ตองจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
(ข) มีสํานักงานอยูในราชอาณาจักรไทย
(ค) ในกรณีที่เปนหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน ทุนของหางหุนสวนสามัญจดทะเบียนนั้นไมนอยกวารอยละหา
สิบเอ็ดตองเปนของหุนสวนซึ่งเปนบุคคลธรรมดา และมีสัญชาติไทย และหุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการตองมีสัญชาติไทย
(ง) ในกรณีที่เปนหางหุนสวนจํากัด ผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดทั้งหมดตองมีสัญชาติไทย และทุน
ของหางหุนสวนจํากัดนั้นไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดตองเปนของหุนสวนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย
(จ) ในกรณีที่เปนบริษัทจํากัด กรรมการบริษัทจํากัดจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองมีสัญชาติไทย และทุนของ
บริษัทจํากัดนั้นไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดตองเปนของบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทยและบริษัทจํากัดนั้นจะตองไมมี
ขอบังคับอนุญาตใหออกใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ
(ฉ) หุนสวนผูจัดการหรือกรรมการผูจัดการนิติบุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม (1)
(ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) และ (ซ)
(ช) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต
(ซ) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต แตถาเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตองถูกเพิกถอนมาแลวไมนอยกวาสามป
ทั้งนี้ ไมใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบธุรกิจของคนตางดาวมาใชบังคับแกการ
ประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 16 ในกรณีที่ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 14 เปนคนตางดาวภายใตความตกลงที่ประเทศไทยมีขอ
ผูกพันอยูกับรัฐบาลตางประเทศมิใหนําความในมาตรา 15 (1) (ก) และ (2) (ค) (ง) และ (จ) มาใชบังคับแกผูนั้น
มาตรา 17 ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงการออกหรือไมออกใบอนุญาตตามมาตรา 14 ใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอรับใบอนุญาต
ในกรณีที่นายทะเบียนออกใบอนุญาต ใหมีหนังสือแจงใหผูขอรับใบอนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาตจากนาย
ทะเบียนและวางหลักประกันตามมาตรา 18 ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง ถาผูขอรับ

ใบอนุญาตไมมารับใบอนุญาต ภายในเวลาดังกลาวโดยไมแจงเหตุผลหรือขอขัดของใหนายทะเบียนทราบ ให
นายทะเบียนยกเลิกการออกใบอนุญาตนั้น
ในกรณีที่นายทะเบียนไมออกใบอนุญาต ใหแสดงเหตุผลในหนังสือแจงการไมออกใบอนุญาตใหผูขอรับ
ใบอนุญาตทราบดวย
มาตรา 18 ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองวางหลักประกันซึ่งไดแกเงินสด หนังสือค้ําประกันของธนาคาร
พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไทยค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ยอยางใดอยางหนึ่งหรือ หลาย
อยางรวมกันตอผูวาการ เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการไมปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยวที่ผู
ประกอบธุรกิจนําเที่ยวมีอยูกับนักทองเที่ยวและหรือผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว ทั้งนี้ ตามจํานวนเงินประกันที่
กําหนดในกฎกระทรวง
การจัดการเกี่ยวกับดอกผลของหลักประกันและการเปลี่ยนหลักประกันใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 19 ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยววางหลักประกันเปนเงินสดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหการทองเที่ยว
แหงประเทศไทยเปนผูรับผิดชอบในการเปดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยในนามของผูประกอบธุรกิจ นําเที่ยวแตละ
ราย รวมทั้งการเบิกจายเงินจากบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด สําหรับดอกผลที่เกิด
จากเงินฝากที่เปนเงินสดนั้น ใหตกเปนของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่วางหลักประกัน
มาตรา 20 ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยววางหลักประกันเปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร หนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 21 ในกรณีที่ปรากฏตอนายทะเบียนจากการรายงานของพนักงานเจาหนาที่ หรือการรองเรียนของ
นักทองเที่ยวหรือผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว หรือความปรากฏตอนายทะเบียนโดยประการอื่นวา บุคคล
ดังกลาวไดรับความเสียหายจากการที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว ผูใดไมปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยวที่ไดทําไว
กับบุคคลดังกลาวใหนายทะเบียนดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่ผูเสียหายเปนนักทองเที่ยวซึ่งไมมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรไทย เมื่อนายทะเบียนไดทํา
การสอบสวนแลวปรากฏวาเปนจริงตามนั้นและผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูนั้นยังไมยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงดังกลาว
หรือไมยินยอมชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(ก) ถาจํานวนเงินคาเสียหายไมเกินวงเงินที่คณะกรรมการไดกําหนดไวใหอยูในอํานาจของผูวาการที่จะพิจารณา
อนุมัติสั่งจายไดเองใหนายทะเบียนเสนอเรื่องใหผูวาการพิจารณาอนุมัติสั่งจายเงินคาเสียหาย ดังกลาวจากหลักประกันที่ผู
ประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูนั้นไดวางไวตามมาตรา 18 ใหแกนักทองเที่ยวดังกลาวโดยไมชักชา แลวแจงผลการดําเนินการให
คณะกรรมการและผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูนั้นทราบ หรือใหผูวาการเสนอเรื่องให คณะกรรมการพิจารณา ตามควรแก
กรณี
(ข) ถาจํานวนเงินคาเสียหายเกินวงเงินที่คณะกรรมการไดกําหนดไวดังกลาวขางตน ใหนายทะเบียนเสนอเรื่องให
ผูวาการพิจารณาอนุมัติสั่งจายเงินคาเสียหายในสวนที่ไมเกินวงเงินดังกลาวใหแกนักทองเที่ยวผูนั้นกอน สวนคาเสียหายใน
สวนที่เกินวงเงินดังกลาวใหนายทะเบียนเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบแลวแจงผลการดําเนินการ
ใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูนั้นทราบโดยเร็ว
(2) ในกรณีที่ผูเสียหายเปนนักทองเที่ยวซึ่งมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรไทยหรือเปนผูประกอบ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูนั้นชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลดังกลาว

ตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนดถาผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวไมมีหนังสือโตแยงมาภายในระยะเวลา
ที่กําหนดใหนายทะเบียนดําเนินการตาม (1) (ก) หรือ (ข) โดยอนุโลม แตถาผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวมีหนังสือโตแยงมา
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหผูวาการเจรจาทําความตกลงกับผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวและ
ผูเสียหาย ถาตกลงกันไดใหผูวาการจายเงินจากหลักประกันใหแกผูเสียหายตามที่ไดตกลงกัน ถาตกลงกันไมไดให
ผูเสียหายและผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตั้งอนุญาโตตุลาการเปนผูชี้ขาดและใหนํากฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการมาใช
บังคับ
เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (1) หรือ (2) เสร็จแลว ใหนายทะเบียนพิจารณาดําเนินการตามมาตรา 32 แกผู
ประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูนั้น ตามควรแกกรณี
มาตรา 22 นักทองเที่ยว ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว หรือผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดไมเห็นดวยกับการ
ดําเนินการของนายทะเบียนหรือของผูวาการตามมาตรา 21 มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการได และใหนํา มาตรา 31 มา
ใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 23 ในกรณีที่หลักประกันตามมาตรา 18 มีจํานวนลดลงเพราะไดใชจายไปตามมาตรา 21 ผูประกอบธุรกิจ
นําเที่ยวตองนําหลักประกันมาวางเพิ่มเติมใหครบภายในระยะเวลาที่ผูวาการกําหนด
มาตรา 24 ใหผูวาการคืนหลักประกันที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยววางไวตามมาตรา 18 ใหแกผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่เพิกถอนใบอนุญาตหรือไมตออายุใบอนุญาตหรือนับแตวันไดรับหนังสือแจงการบอกเลิกการ
ประกอบธุรกิจนําเที่ยวจากผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว
ในหนังสือแจงการบอกเลิกการประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามวรรคหนึ่งผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองรับรอง ดวยวาตน
ไมมีหนี้เกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยวที่จะตองชําระใหแกนักทองเที่ยวหรือผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ในกรณีที่ผูวาการไดรับแจงจากนักทองเที่ยวหรือผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยววาผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตาม
วรรคหนึ่ง ยังมีหนี้เกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยวที่จะตองชําระใหแกบุคคลดังกลาวอยู ใหผูวาการรอการคืนหลักประกันไวกอน
มาตรา 25 ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงวาดวยมาตรฐานการประกอบธุรกิจนําเที่ยว
มาตรา 26 ในการโฆษณาการจัดบริการนําเที่ยวหรือรายละเอียดในการนําเที่ยวที่จะจัดในแตละป ให
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวจัดทําเปนเอกสารซึ่งอยางนอยจะตองมีรายการดังนี้
(1) ชื่อผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว สถานที่ประกอบธุรกิจนําเที่ยว และเลขที่ใบอนุญาต
(2) ระยะเวลาที่ใชในการใหบริการนําเที่ยว
(3) อัตราคาบริการ
(4) ประเภทของยานพาหนะที่ใชในการใหบริการนําเที่ยว
(5) จุดหมายปลายทางและที่แวะพัก รวมทั้งสถานที่สําคัญ ๆ ในการนําเที่ยว
(6) ลักษณะและประเภทของที่พัก และจํานวนครั้งของอาหารที่จัดให
กอนเผยแพรเอกสารตามวรรคหนึ่ง ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองสงเอกสารดังกลาว ใหแกนายทะเบียนอยางนอย
สามฉบับ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการในการจัดบริการนําเที่ยวที่ไดโฆษณาไปแลวผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองแจงให
ผูที่เกี่ยวของและนายทะเบียนทราบโดยไมชักชา
มาตรา 27 ในระหวางใหบริการนําเที่ยว ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองพยายามใหนักทองเที่ยวไดรับบริการเทาเทียม
หรือใกลเคียงกับที่ไดตกลงกันไว และถามีการเปลี่ยนแปลง บริการนําเที่ยวโดยไมไดรับความยินยอม

จากนักทองเที่ยว ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองรับภาระคาใชจายในการเปลี่ยนแปลงนั้น
มาตรา 28 ใบอนุญาตใหมีอายุสองปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวซึ่งประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
และเมื่อไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตแลว ใหประกอบธุรกิจนําเที่ยวตอไปไดจนกวาจะไดรับแจงการ
ไมอนุญาตจากนายทะเบียน
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ถาผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดไมตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูนั้นเลิก
ประกอบธุรกิจนําเที่ยวตั้งแตวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุพรอมทั้งสงคืนใบอนุญาตแกนายทะเบียนภายในสามสิบวัน นับแต
วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุและใหนําความในมาตรา 24 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 29 ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตายและใบอนุญาตยังไมสิ้นอายุ ถาคูสมรสหรือบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะ
แลวของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวประสงคจะประกอบธุรกิจนําเที่ยวนั้นตอไป ก็ใหประกอบธุรกิจนําเที่ยว ไดตอไปจนกวา
ใบอนุญาตจะสิ้นอายุ แตตองแจงใหนายทะเบียนทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตาย
ในระหวางการประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามวรรคหนึ่ง คูสมรสหรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะแลวของผูประกอบธุรกิจนํา
เที่ยวมีหนาที่และความรับผิดชอบเสมือนผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว
ถาคูสมรสหรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะแลวของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวไมประสงคจะประกอบธุรกิจนําเที่ยวนั้นตอไป
ใหแจงใหนายทะเบียนทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตาย
มาตรา 30 ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวซึ่งประสงคจะเลิกประกอบธุรกิจนําเที่ยวในระหวางที่ใบอนุญาตยังไมสิ้นอายุ
ตองแจงความประสงคดังกลาวเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบ ลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันเลิก
ประกอบธุรกิจนําเที่ยว พรอมทั้งสงคืนใบอนุญาตแกนายทะเบียนและใหประกอบธุรกิจนําเที่ยวตอไปไดจนถึง
วันเลิกประกอบธุรกิจนําเที่ยว
มาตรา 31 ในกรณีที่นายทะเบียนไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ผูขอรับใบอนุญาต หรือผู
ประกอบธุรกิจนําเที่ยวมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตอคณะกรรมการ โดยยื่นเปนหนังสือตอนายทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการไมออกใบอนุญาต หรือการไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตจากนายทะเบียน และให
นายทะเบียนเสนอหนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณดังกลาว
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
มาตรา 32 ในกรณีที่ปรากฏตอนายทะเบียนวา ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใด
(1) มีกรณีตามมาตรา 21
(2) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
(1) ไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ ผูวาการ นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งสั่งตาม
(2) พระราชบัญญัตินี้
ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดโดยมีกําหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร แตไมเกินครั้งละ
หกเดือน
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตจะประกอบธุรกิจนําเที่ยวในระหวางที่ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตไมได
เวนแตจะไดอุทธรณคําสั่งพักใชใบอนุญาตตอคณะกรรมการตามมาตรา 35

มาตรา 33 เมื่อความปรากฏตอนายทะเบียนวาผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดมีพฤติการณอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(1) เปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา 15
(2) ไมปฏิบัติตามมาตรา 23
(3) เคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา 32 มาแลว และฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 32 (1) หรือ (2) อีก
ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตและใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูนั้นสงคืนใบอนุญาตตอนาย
ทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 34 ใหนายทะเบียนสงหนังสือแจงคําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหผูประกอบธุรกิจ
นําเที่ยวทราบ ถาไมสามารถสงไดหรือผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวไมยอมรับหนังสือดังกลาว ใหปดหนังสือ
ดังกลาวไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานประกอบธุรกิจนําเที่ยวนั้น และใหถือวาผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวไดทราบคําสั่ง
นั้นแลวตั้งแตวันที่ปดหนังสือดังกลาว
มาตรา 35 ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาวของนายทะเบียนตอคณะกรรมการไดโดยยื่นเปนหนังสือตอนายทะเบียน ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ทราบ
คําสั่งดังกลาว และใหนายทะเบียนเสนอหนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณ
ดังกลาว
คําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
การอุทธรณคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 36 หามมิใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตอีกจนกวาจะพน
กําหนดสามปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 37 ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบธุรกิจนํา
เที่ยวที่ระบุไวในใบอนุญาต
ถาใบอนุญาตชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบถึงการชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลายดังกลาว
การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 38 ในการออกใบอนุญาตตามมาตรา 14 หรือใบแทนใบอนุญาตดังกลาวใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตาม
อัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด 3
มัคคุเทศก

มาตรา 39 หามมิใหผูใดเปนมัคคุเทศก เวนแตจะไดรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกจากนายทะเบียน
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และแบบใบอนุญาต ใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา 40 ผูขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้

(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(3) เปนผูไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองวาไดผานการฝกอบรมวิชามัคคุเทศกตามหลักสูตรที่คณะกรรมการรับรอง
(4) ไมเปนโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดใหโทษ หรือเปนโรคติดตอที่คณะกรรมการกําหนด
(5) ไมเปนผูวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(6) ไมเคยไดรบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(7) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก
(8) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก แตถาเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตองถูกเพิกถอนมาแลวไมนอยกวา
สามป
มาตรา 41 ถาผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 40 แลวนายทะเบียนตองออก
ใบอนุญาตใหโดยเร็ว
ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงการออกใบอนุญาตหรือไมออกใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตามมาตรา 39 ใหผูขอรับ
ใบอนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอรับใบอนุญาต
ในกรณีที่นายทะเบียนไมออกใบอนุญาต ใหนายทะเบียนแสดงเหตุผลในหนังสือแจงการไมออกใบอนุญาตใหผู
ขอรับใบอนุญาตทราบดวย
ในกรณีที่นายทะเบียนออกใบอนุญาต ใหผูขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกจากนายทะเบียน
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการออกใบอนุญาตจากนายทะเบียน และใหนายทะเบียนมอบเครื่องหมาย
แสดงการเปนมัคคุเทศก ซึ่งไดรับใบอนุญาตใหผูขอรับใบอนุญาต พรอมกับใบอนุญาต
เครื่องหมายแสดงการเปนมัคคุเทศกซึ่งไดรับใบอนุญาต ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
ถาผูขอรับใบอนุญาตไมมารับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกภายในเวลาที่กําหนดโดยไมแจงเหตุผลหรือขอขัดของให
นายทะเบียนทราบ ใหสันนิษฐานวาผูขอรับใบอนุญาตไมประสงคจะรับใบอนุญาตดังกลาว และใหนายทะเบียนยกเลิกการ
ออกใบอนุญาตนั้น
มาตรา 42 มัคคุเทศกตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงวาดวยการปฏิบัติหนาที่ การแตงกาย มารยาท และความ
ประพฤติของมัคคุเทศก และตองติดเครื่องหมายแสดงการเปนมัคคุเทศกที่ไดรับใบอนุญาต และตองมีใบอนุญาตเปน
มัคคุเทศกติดตัวอยูตลอดเวลาในขณะปฏิบัติหนาที่ และพรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบได
ถาเครื่องหมายแสดงการเปนมัคคุเทศกซึ่งไดรับใบอนุญาต และหรือใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกชํารุดสูญหายหรือถูก
ทําลายในสาระสําคัญ ใหมัคคุเทศกผูนั้นยื่นคําขอรับเครื่องหมายดังกลาวและหรือใบแทนใบอนุญาตตอนายทะเบียน
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบถึงการชํารุดสูญหาย หรือถูกทําลายดังกลาว
การขอรับเครื่องหมายและหรือใบแทนใบอนุญาต และการออกเครื่องหมายและหรือใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 43 ใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกใหมีอายุสองปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
มัคคุเทศกซึ่งประสงคจะตออายุใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก ตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอนายทะเบียนกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตแลวใหเปนมัคคุเทศกตอไปไดจนกวาจะไดรับแจงการไมอนุญาต
จากนายทะเบียน

ถาผูขอตออายุใบอนุญาตยังมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 40 นายทะเบียนตองตออายุใบอนุญาตให
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มัคคุเทศกผูใดไมขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ ใหเลิกเปนมัคคุเทศกตั้งแตวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
และใหสงคืนใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกพรอมกับเครื่องหมายแสดงการเปนมัคคุเทศกซึ่งไดรับใบอนุญาตตอนายทะเบียน
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
มาตรา 44 ในกรณีที่นายทะเบียนไมออกใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตเปน
มัคคุเทศก ผูขอรับใบอนุญาตหรือมัคคุเทศกมีสิทธิอุทธรณคําสั่งนายทะเบียนตอคณะกรรมการ โดยยื่นเปนหนังสือ ตอ
นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการไมออกใบอนุญาต หรือการไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน และใหนายทะเบียนเสนอคําอุทธรณดังกลาวตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ได
รับคําอุทธรณดังกลาว
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
มาตรา 45 ในกรณีที่ความปรากฏตอนายทะเบียนจากการรายงานของพนักงานเจาหนาที่หรือจากการรองเรียนของ
นักทองเที่ยว ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว หรือผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว หรือเมื่อความปรากฏตอ นายทะเบียนโดย
ประการอื่นวามัคคุเทศกผูใด
(1) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือ
(2) ไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้
ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดโดยมีกําหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร แตไมเกินครั้งละ
หกเดือน
มัคคุเทศกซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตจะเปนมัคคุเทศกในระหวางที่ถูกพักใชใบอนุญาตไมได
มาตรา 46 เมื่อความปรากฏตอนายทะเบียนวามัคคุเทศกผูใดมีพฤติการณอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) เปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา 40
(2) เปนผูเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา 45 มาแลว และฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 45 (1) หรือ
(2) อีก
ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต และมัคคุเทศกผูนั้นตองสงคืนใบอนุญาตและเครื่องหมายแสดงการ
เปนมัคคุเทศก ซึ่งไดรับใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 47 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหมัคคุเทศกทราบถาไม
สามารถสงคําสั่งใหมัคคุเทศกได หรือมัคคุเทศกผูนั้นไมยอมรับหนังสือแจงดังกลาว ใหปดคําสั่งไว ณ ที่เปดเผย
เห็นไดงายที่สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกที่ออกใบอนุญาตใหมัคคุเทศกผูนั้นและใหถือวามัคคุเทศกผูนั้น
ไดทราบคําสั่งนั้นแลวตั้งแตวันที่ไดรับแจงหรือวันที่ปดคําสั่ง แลวแตกรณี
มาตรา 48 มัคคุเทศกผูถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา 45 หรือเพิกถอนใบอนุญาต ตามมาตรา 46 มีสิทธิ
อุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตอคณะกรรมการ โดยยื่นเปนหนังสือตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ทราบ
คําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจากนายทะเบียนและใหนายทะเบียนเสนอหนังสืออุทธรณตอ
คณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณดงั กลาว
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

มาตรา 49 ในการออกใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตามมาตรา 39 หรือใบแทนใบอนุญาตดังกลาว ใหเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด 4
การควบคุม

มาตรา 50 ใหจัดตั้งสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกกรุงเทพมหานครขึ้นมีฐานะเปนหนวยงานของ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
มาตรา 51 ใหผูวาการดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการแตงตั้งพนักงานของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยคน
หนึ่งระดับไมต่ํากวาผูอํานวยการกองเปนนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกกรุงเทพมหานคร มีหนาที่ควบคุมธุรกิจ
นําเที่ยวและมัคคุเทศกในเขตกรุงเทพมหานคร
ใหนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกกรุงเทพมหานครเปนหัวหนาสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศกกรุงเทพมหานครมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานเจาหนาที่และลูกจางในสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศกกรุงเทพมหานคร
ในระหวางที่ยังไมไดจัดตั้งสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกจังหวัดตามมาตรา 52 ขึ้นในจังหวัดอื่น
นอกจากกรุงเทพมหานครใหนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกกรุงเทพมหานครมีหนาที่ควบคุมธุรกิจ นําเที่ยวและ
มัคคุเทศกทั่วราชอาณาจักร ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้และตามนโยบายของคณะกรรมการ
มาตรา 52 เมื่อผูวาการเห็นสมควรจัดตั้งสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกจังหวัดขึ้นในจังหวัดใด
และจะใหมีเขตอํานาจครอบคลุมเขตจังหวัดใดบาง ใหเสนอความเห็นตอคณะกรรมการการทองเที่ยวแหง ประเทศไทย
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยแลว ใหตราขอบังคับจัดตั้งสํานักงานทะเบียน
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกจังหวัดขึ้นในจังหวัดนั้น พรอมทั้งกําหนดเขตอํานาจของสํานักงาน ดังกลาวและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
ใหสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกจังหวัดเปนหนวยงานของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
มาตรา 53 ใหผูวาการดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการแตงตั้งพนักงานของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยคน
หนึ่งระดับไมต่ํากวาผูอํานวยการกองเปนนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกจังหวัด มีหนาที่ควบคุมธุรกิจนําเที่ยว
และมัคคุเทศกในเขตอํานาจของตน ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้และตามนโยบายของคณะกรรมการ
ใหนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกจังหวัดเปนหัวหนาสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก
จังหวัด มีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานเจาหนาที่และลูกจางในสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก จังหวัด
ดังกลาว
มาตรา 54 ในการควบคุมธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนหรือ
พนักงานเจาหนาที่ที่นายทะเบียนมอบหมายมีอํานาจดังตอไปนี้
(1) เขาไปในสถานที่ทําการของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวในระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบใบอนุญาต สภาพ
และลักษณะของสถานที่ทําการเครื่องมือเครื่องใชและยานพาหนะที่ใชในการประกอบธุรกิจนําเที่ยว
ตลอดจนจํานวนและประวัติของตัวแทนและลูกจางของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

(2) เรียกใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว ตัวแทน หรือลูกจางมาใหถอยคําหรือชี้แจงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนําเที่ยว
หรือใหสงเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจนําเที่ยวเพื่อตรวจสอบ
(3) เรียกใหมัคคุเทศกมาใหถอยคําหรือชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในฐานะมัคคุเทศก ตลอดจนใหสงรายงาน
การปฏิบัติหนาที่ในระยะเวลาที่ผานมาเพื่อตรวจสอบ
มาตรา 55 การมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 54 ใหนายทะเบียนมอบหมายเปนหนังสือ
ทุกครั้ง
มาตรา 56 ในการปฏิบัติหนาที่ นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 57 เมื่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ที่นายทะเบียนมอบหมายพบวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนพิจารณาดําเนินการตามมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 45 หรือมาตรา 46
แลวแตกรณี แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ
มาตรา 58 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
หมวด 5
บทกําหนดโทษ

มาตรา 59 ผูใดฝาฝนมาตรา 14 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหาแสนบาท และปรับอีกวันละหนึ่งพัน
บาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู
มาตรา 60 ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 25 หรือไมปฏิบัติตามมาตรา
26 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา 61 คูสมรสหรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะแลวของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ตายผูใดประสงคจะประกอบธุรกิจนํา
เที่ยวตอไปแตไมแจงความประสงคที่จะประกอบธุรกิจนําเที่ยวนั้น หรือไมแจงความประสงคที่จะไมประกอบธุรกิจนําเที่ยว
ตอไปตอนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กําหนด อันเปนการฝาฝนมาตรา 29 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 62 ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดไมสงคืนใบอนุญาตตอนายทะเบียนตามมาตรา 28 วรรคสี่ หรือ
มาตรา 30 หรือมาตรา 33 วรรคสองตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 63 ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดฝาฝนมาตรา 32 วรรคสามตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาท
ถึงหาแสนบาท และปรับอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู
มาตรา 64 ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 65 ผูใดฝาฝนมาตรา 39 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
มาตรา 66 มัคคุเทศกผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 42 ตองระวางโทษ ปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 67 มัคคุเทศกผูใดปฏิบัติหนาที่เปนมัคคุเทศกในระหวางที่ถูกพักใชใบอนุญาตอันเปนการฝาฝนมาตรา 45
วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 68 มัคคุเทศกผูใดไมสงคืนใบอนุญาตและเครื่องหมายแสดงการเปนมัคคุเทศก ซึ่งไดรับใบอนุญาต
ตอนายทะเบียนภายในเวลาที่กําหนดเนื่องจากใบอนุญาตสิ้นอายุเพราะไมไดขอตออายุใบอนุญาต หรือเนื่องจาก
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอันเปนการฝาฝนมาตรา 43 วรรคหา หรือมาตรา 46 วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท
มาตรา 69 ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปน
หนังสือจากนายทะเบียน ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 54 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน หาหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล

มาตรา 70 ผูใดประกอบธุรกิจนําเที่ยวอยูแลวกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาประสงคจะประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยวตอไป ตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 14 ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับเมื่อไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตแลวใหประกอบธุรกิจนําเที่ยวตอไปไดจนกวาจะไดรับแจงการไมอนุญาตจากนาย
ทะเบียน
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวซึ่งไดรับแจงการไมอนุญาตจากนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ตองเลิกการประกอบธุรกิจนํา
เที่ยวภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการไมอนุญาต
มาตรา 71 คนตางดาวที่ไดรับหนังสือรับรองจากอธิบดีกรมทะเบียนการคา ใหประกอบธุรกิจนําเที่ยว
ไดอยูแลวตามขอ 30 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 กอนหรือ
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหประกอบธุรกิจนําเที่ยวตอไปได แตตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 14 ภายใน
หนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตแลว ใหประกอบธุรกิจนําเที่ยว
ตอไปไดจนกวาจะไดรับแจงการไมอนุญาตจากนายทะเบียน และมิใหนําความในมาตรา 15 (1) (ก) และ (2) (ก) (ค) (ง)
และ (จ) มาใชบังคับแกผูนั้น
คนตางดาวซึ่งไดรับแจงการไมอนุญาตจากนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งตองเลิกการประกอบธุรกิจนําเที่ยวภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการไมอนุญาต
มาตรา 72 ใหนําความในมาตรา 31 มาใชบังคับแกผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว หรือคนตางดาวซึ่งไดรับแจงการไม
อนุญาตจากนายทะเบียนตามมาตรา 70 หรือมาตรา 71 โดยอนุโลม
มาตรา 73 ผูใดเปนมัคคุเทศกอยูแลวกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาประสงคจะเปนมัคคุเทศกตอไป
ตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตามมาตรา 39 ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเมื่อไดยื่น
คําขอรับใบอนุญาตแลวใหเปนมัคคุเทศกตอไปได จนกวาจะไดรับแจงการไมอนุญาตจากนายทะเบียน
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี

อัตราคาธรรมเนียม
(1) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว
ฉบับละ 500 บาท
(2) ใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก
ฉบับละ 200 บาท
(3) ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว
ฉบับละ 100 บาท
(4) ใบแทนใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก
ฉบับละ 50 บาท
(5) การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียม
สําหรับใบอนุญาต
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันนี้การประกอบธุรกิจนําเที่ยวและอาชีพ
มัคคุเทศกไดมีการขยายตัวเปนอันมาก สมควรที่จะมีกฎหมายกําหนดมาตรฐานในเรื่องนี้และใหการทองเที่ยว แหง
ประเทศไทยทําหนาที่สงเสริมและควบคุมการประกอบธุรกิจนําเที่ยวและอาชีพมัคคุเทศก ใหเปนระเบียบและไดมาตรฐาน
ตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อประโยชนของบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของและของอุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศจึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

