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ค ำน ำ 

 โครงงานฉบับนี้เป็นการจัดท าฐานข้อมูลกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยวที่ถือเป็น
บริการประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมด้านท่องเที่ยวได้ขยายตัวมากขึ้น
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวประสบปัญหาการได้รับการบริการ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงจ าเป็นต้อง
ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับการท่องเที่ยว เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและเข้าใจเนื้อหาสาระ
ของกฎหมายได้ง่ายและน าไปสู่การพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บริการด้านท่องเที่ยวต่อไป 

 การศึกษาค้นคว้า รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลกฎหมาย เพ่ือประมวลเป็นหมวดหมู่ให้ครบถ้วนและ 
เป็นปัจจุบัน ซึ่งในการจัดท าฐานข้อมูลมีรายละเอียด ๔ ด้านหลัก ได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประเด็นที่ผู้บริโภคควรรู้ โดยข้อมูลทั้งหมดได้จัดเก็บในฐานระบบข้อมูลแบบไฟล์ Word 
และไฟล์ PDF ประกอบด้วย พระราชบัญญัติ จ านวน ๗ ฉบับ กฎกระทรวง จ านวน ๖ ฉบับ ประกาศ จ านวน ๔ ฉบับ 
และระเบียบ จ านวน ๒ ฉบับ ทั้งนี้ การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้ด าเนินการรวบรวมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บทความ 
เอกสารประกอบข้อมูล เช่น แผ่นพับ เป็นต้น ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการเข้าระบบสืบค้นข้อมูลและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง  

 

 



สารบัญ 
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๑. ความรู้ทั่วไปที่ผู้บริโภคควรรู้          ๑ 

๑.๑ ค านิยาม            ๑ 
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(๒) ปัญหาผู้ประกอบธุรกิจไม่จัดให้มีมัคคุเทศก์เดินทางไปกับนักท่องเที่ยว     ๒๔ 
(๓) ปัญหาบุคคลท าหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต      ๒๕ 
(๔) ปัญหาบุคคลท าหน้าที่เป็นผู้น าเที่ยวโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน      ๒๕ 
(๕) ปัญหาการขอยกเลิกการน าเที่ยวและไม่ได้รับเงินคืน       ๒๖ 
(๖) ปัญหาผู้ประธุรกิจน าเที่ยวไม่ได้จัดบริการตามที่ได้มีการโฆษณาหรือชี้ชวน 

เกี่ยวกับรายการน าเที่ยว           ๒๗ 
(๗) ปัญหาการหลอกขายทริปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ       ๒๘ 
(๘) ปัญหาผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต       ๒๙ 
(๙) ปัญหาการเปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม เพ่ิมหรือลดจ านวนห้องพัก  

หรือเปลี่ยนชื่อโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต         ๓๐ 
(๑๐) ปัญหาโรงแรมปฏิเสธไม่รับบุคคลที่ประสงค์จะเข้าพักในโรงแรมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ๓๑ 
(๑๑) ปัญหาห้องพักไม่ตรงตามท่ีได้มีการโฆษณา        ๓๑ 

๔. ข้อแนะน าที่ผู้บริโภคควรรู้          ๓๒ 
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๔.๒ ข้อแนะน าที่ผู้บริโภคควรรู้เกี่ยวกับสิทธิเยียวยาและชดเชยค่าเสียหาย 

จากการจองห้องพักท่ีไม่ตรงตามโฆษณา         ๓๓ 
๔.๓ ข้อแนะน าที่ผู้บริโภคควรรู้เกี่ยวกับช่องทางการจองท่ีพัก      ๓๓ 

๕. กฎหมายที่เก่ียวข้อง           ๓๔ 
(๑) พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒      ๓๔ 
(๒) พระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ. ๒๕๓๕        ๓๔ 
(๓) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒        ๓๔ 
(๔) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒       ๓๔ 
(๕) พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑      ๓๔ 
(๖) พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑    ๓๕ 



(๗) พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗        ๓๕ 
(๘) กฎกระทรวงการด าเนินการตามข้อผูกพันที่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

มีอยู่กับนักท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๑          ๓๕ 
(๙) กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๑       ๓๕ 
(๑๐) กฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓   ๓๕ 
(๑๑) กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑   ๓๖ 
(๑๒) กฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยว 

และมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕          ๓๖ 
(๑๓) กฎกระทรวงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยว 

และมัคคุเทศก์ ๒๕๓๕           ๓๖ 
(๑๔) ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ 

ก าหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓      ๓๖ 
(๑๕) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดแบบค าขอรับใบอนุญาต ค าขอต่ออายุ 

ใบอนุญาต ค าขอโอน/รับโอนใบอนุญาต ค าขอหรือการแจ้งความประสงค์ท่ัวไป และใบอนุญาต 
ประกอบธุรกิจโรงแรมตาม พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗      ๓๖ 

(๑๖) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณา 
การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม      ๓๗ 

(๑๗) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม  
เพ่ิมหรือลดจ านวนห้องพัก หรือเปลี่ยนชื่อโรงแรม        ๓๗ 

(๑๘) ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ว่าด้วยมาตรฐาน 
การประกอบธุรกิจน าเที่ยว และมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ และผู้น าเที่ยว 
ที่พึงปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยว และความรับผิดชอบที่มีต่อนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบธุรกิจ 
น าเที่ยวตลอดจนค่าตอบแทนหรือความคุ้มครองที่มัคคุเทศก์ และผู้น าเที่ยวจะพึงได้รับจาก 
ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓         ๓๗ 

(๑๙) ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการละเง่ือนไข ในการใช้จ่ายกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ๓๗ 
๖. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง           ๓๗ 
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ฐานข้อมูลกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านท่องเที่ยว 

ข้อมูลเบื้องต้น 
ฐานข้อมูลนี้เป็นการให้ข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางเพ่ือความเพลิดเพลิน 

พักผ่อนหย่อนใจและเป็นการเดินทางที่มีเงื่อนไขคือเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว  
การเดินทางด้วยความสมัครใจ และเป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ได้ที่ไม่ใช่การประกอบอาชีพ  
หรือหารายได้ ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากช่วย
สร้างรายได้มีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการบริการโดยรวมของประเทศแล้ว ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจ 
ที่เกี่ยวข้องอีกเป็นจ านวนมาก โดยอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หมายความว่า อุตสาหกรรมที่จัดให้มีหรือให้บริการ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรโดยมีค่าตอบแทน และหมายความรวมถึงธุรกิจน าเที่ยว 
ธุรกิจโรงแรมนักท่องเที่ยว ธุรกิจภัตตาคาร สถานบริการและสถานที่ตากอากาศส าหรับนักท่องเที่ยว ธุรกิจการ
ขายของที่ระลึกหรือสินค้าส าหรับนักท่องเที่ยว ธุรกิจการกีฬาส าหรับนักท่องเที่ยว และการด าเนินงาน
นิทรรศการ งานแสดง งานออกร้าน การโฆษณาเผยแพร่ หรือการด าเนินงานอ่ืนใดโดยมีความมุ่งห มาย 
เพ่ือชักน าหรือส่งเสริมให้มีการเดินทางท่องเที่ยว ในที่นี้จะกล่าวถึงกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวส าคัญ  
สองประการ ได้แก่ ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ การให้บริการที่พัก ทั้งตามกฎหมายเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และตามกฎหมายทั่วไป คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยจะกล่าวถึงการก ากับดูแลในด้านต่างๆ เช่น การประกอบธุรกิจน าเที่ยวต้องได้รับอนุญาต 
จากนายทะเบียน การโฆษณาหรือเชิญชวนธุรกิจน าเที่ยว การคืนค่าบริการหรือการช าระค่าบริการเพ่ิมเติม 
ในกรณีต่างๆ ช่องทางการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยว และรวมถึงการควบคุมการให้บริการที่พัก สิทธิต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นการท าสัญญา การได้รับสิทธิในการคุ้มครองในการเข้าใช้บริการในสถานที่พัก ตลอดจน
การโฆษณาเกี่ยวกับสถานที่พัก รวมถึงปัญหาที่ผู้บริโภคพบ เช่น ปัญหาการขอยกเลิกการน าเที่ยวและปัญหา 
ที่ผู้บริโภคไม่ได้รับเงินคืน อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภค และสถานที่ให้บริการไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น 
ผู้บริโภคสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ประเด็นปัญหา สิ่งที่ผู้บริโภคควรรู้ ข้อแนะน า กฎหมาย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการด าเนินการร้องเรียนได้จากฐานข้อมูลกฎหมายนี้ 

๑. สิ่งท่ีผู้บริโภคควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับด้านท่องเที่ยว 
๑.๑ ค านิยาม  
“อุตสาหกรรมท่องเที่ยว”๑ หมายความว่า อุตสาหกรรมที่จัดให้มีหรือให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรโดยมีค่าตอบแทน และหมายความรวมถึง 
(๑) ธุรกิจน าเที่ยว 
(๒) ธุรกิจโรงแรมนักท่องเที่ยว 
(๓) ธุรกิจภัตตาคาร สถานบริการและสถานที่ตากอากาศส าหรับนักท่องเที่ยว 
(๔) ธุรกิจการขายของที่ระลึกหรือสินค้าส าหรับนักท่องเที่ยว 
(๕) ธุรกิจการกีฬาส าหรับนักท่องเที่ยว 

                                                           
๑ พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ 



๒ 

(๖) การด าเนินงานนิทรรศการ งานแสดง งานออกร้าน การโฆษณาเผยแพร่ หรือการด าเนินงานอ่ืน
ใดโดยมีความมุ่งหมายเพ่ือชักน าหรือส่งเสริมให้มีการเดินทางท่องเที่ยว 

“ผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว”๒ หมายความว่า ผู้ด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
“นักท่องเที่ยว”๓ หมายความว่า บุคคลที่เดินทางจากท้องที่อันเป็นถิ่นที่อยู่โดยปกติของตนไปยังท้องที่อ่ืน

เป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจและด้วยวัตถุประสงค์อันมิใช่เพ่ือไปประกอบอาชีพหรือหารายได้ 
“การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว”๔ หมายความว่า การจัดสร้าง พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 

การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว การรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว การพัฒนา
บริการท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ทางการท่องเที่ยว  
การสร้างสินค้าทางการท่องเที่ยว การรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว หรือการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับ  
แหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยค านึงถึงหลักการการท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวล  
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเป็นการสนับสนุน  
ให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

“อุตสาหกรรมท่องเที่ยว”๕ หมายความว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยการท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย 

“ผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว”๖ หมายความว่า ผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

“แหล่งท่องเที่ยว”๗ หมายความรวมถึง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม 
แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มีการจัดสร้างข้ึน 

“ธุรกิจน าเที่ยว”๘ หมายความว่า ธุรกิจเกี่ยวกับการน านักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเดินทาง  
ไปเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน โดยจัดให้มีบริการหรือการอ านวยความสะดวกอย่ างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  
ได้แก่ สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์ หรือบริการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

“นักท่องเที่ยว”๙ หมายความว่า ผู้เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพ่ือประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจ 
การศึกษาหาความรู้ การบันเทิง หรือการอื่นใด 

“มัคคุเทศก์”๑๐ หมายความว่า ผู้ ให้บริการเป็นปกติธุระในการน านักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ  
โดยให้บริการเกี่ยวกับค าแนะน าและความรู้ด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว 

“ผู้น าเที่ยว”๑๑ หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการดูแลและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการ
เดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ 

                                                           
๒ พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ 
๓ พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ 
๔ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ 
๕ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ 
๖ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ 
๗ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ 
๘ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ 
๙ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ 
๑๐ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ 
๑๑ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ 



๓ 

“ค่าบริการ”๑๒ หมายความว่า ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวจ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว 
ส าหรับการจัด การให้บริการ หรือการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทางสถานที่พัก อาหาร หรือการอ่ืนใด 

“โรงแรม”๑๓ หมายความว่า สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพ่ือให้บริการที่พัก
ชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ ไมร่วมถึง 

(๑) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราวซึ่งด าเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือเพ่ือการกุศล หรือการศึกษา ทั้งนี้ โดยมิใช่เป็นการหาผลก าไร
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน 

(๒) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไป
เท่านั้น 

(๓) สถานที่พักอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
“ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม”๑๔ หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ผู้จัดการ”๑๕ หมายความว่า ผู้จัดการโรงแรมตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ผู้พัก”๑๖ หมายความว่า คนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดที่ใช้บริการที่พักชั่วคราวของโรงแรม 
“ใบอนุญาต”๑๗ หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 
“อาคาร”๑๘ หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืน  

ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง 
(๑) อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน 
(๒) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ า อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ า ท่าจอดเรือ รั้ว ก าแพง หรือประตู

ที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับทีส่าธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย 
(๓) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างข้ึนส าหรับติดหรือตั้งป้าย 

(ก) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ าหนักรวมทั้ง
โครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม 

(ข) ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่สาธารณะ 
มีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพ้ืนดิน และมีขนาดหรือมีน้ าหนักเกินกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๔) พ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถส าหรับอาคารที่ก าหนด
ตามมาตรา ๘ (๙) 

(๕) สิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงส่วนต่างๆ ของอาคารด้วย 

 
 

                                                           
๑๒ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ 
๑๓ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔ 
๑๔ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔ 
๑๕ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔ 
๑๖ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔ 
๑๗ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔ 
๑๘ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ 



๔ 

 
๑.๒ มาตรการควบคุมธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑.๒.๑ มาตรการควบคุมธุรกิจน าเที่ยว 
ธุรกิจน าเที่ยว หมายความว่า ธุรกิจเกี่ยวกับการน านักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไป 

เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน โดยจัดให้มีบริการหรือการอ านวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อันได้แก่ 
สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์ หรือบริการอ่ืนใดตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับ
แก่ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ของรัฐวิสาหกิจ อันได้แก่๑๙ การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จ ากัด 
บริษัท ขนส่ง จ ากัด และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

(๑) ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว 
ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวมี ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้๒๐ 

(๑.๑) ประเภทเฉพาะพ้ืนที่ ส าหรับการประกอบธุรกิจน าเที่ยวในจังหวัดหนึ่งจังหวัดใดและจังหวัด  
ที่มีเขตพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดนั้น 

(๑.๒) ประเภทในประเทศ ส าหรับการประกอบธุรกิจน าเที่ยวภายในราชอาณาจักร 
(๑.๓) ประเภทน าเที่ยวจากต่างประเทศ ส าหรับการประกอบธุรกิจน าเที่ยวโดยการน านักท่องเที่ยว 

ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวภายในราชอาณาจักร 
(๑.๔) ประเภททั่วไป ส าหรับการประกอบธุรกิจน าเที่ยวภายในราชอาณาจักรและภายนอก

ราชอาณาจักร 
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวจากต่างประเทศ ให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

น าเที่ยวประเภทเฉพาะพ้ืนที่และประเภทในประเทศด้วย และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวประเภททั่วไป
ให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวประเภทเฉพาะพ้ืนที่ ประเภทในประเทศ และประเภทน าเที่ยว
จากต่างประเทศด้วย 

(๒) การอนุญาตและการขึ้นทะเบียนธุรกิจน าเที่ยว 
ผู้ใดประสงค์จะประกอบธุรกิจน าเที่ยวให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวจากนายทะเบียน 

ซึ่งการก าหนดประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับและการออกใบอนุญาต การขอและการต่ออายุ
ใบอนุญาต และการขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง๒๑ กล่าวคือ 
การยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว ให้ยื่นต่อนายทะเบียน ณ ส านักงานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยว
และมัคคุเทศก์สาขาที่สถานที่ประกอบธุรกิจน าเที่ยวของผู้ยื่นค าขอตั้งอยู่ หรือสถานที่อ่ืนตามที่อธิบดีประกาศ
ก าหนด โดยค านึงถึงการอ านวยความสะดวกและการลดภาระแก่ผู้ยื่นค าขอ๒๒ 

ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
กรณีบุคคลธรรมดา๒๓ 

ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
ในวันยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว มีสัญชาติไทย มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

                                                           
๑๙ กฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๐ กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ 
๒๑ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๕ 
๒๒ กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ 
๒๓ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๖ 



๕ 

ไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่น เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ เป็นบุคคลวิกลจริต  
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวหรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
น าเที่ยว หรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศกโ์ดยที่ยังไม่พ้นก าหนดห้าปีนับถึงวันยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
น าเที่ยวและเคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นผู้น าเที่ยวมาแล้วยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
น าเที่ยว 

กรณีนิติบุคคล๒๔ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวซึ่งเป็นนิติบุคคลจะต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย  

ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภท  
ไม่จ ากัดความรับผิดต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ถ้าเป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ทุนของบริษัท 
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดต้องเป็นของบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย และกรรมการของบริษัทเกินกึ่งหนึ่ง
ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย กรรมการหรือผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
และไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่น เป็นนิติบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจน าเที่ยวหรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว  
และยังไม่พ้นก าหนดห้าปีนับถึงวันยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว มีผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีลักษณะ
ต้องห้ามที่ผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวหรื อใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์  
หรือพ้นจากการเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว มาแล้วยังไม่ถึงห้าปี
นับตั้งแต่วันยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินร้อยละห้ามีลักษณะต้องห้าม 
หรือพ้นจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม มาแล้วยังไม่ถึงห้าปี
นับตั้งแตว่ันยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

แต่กรณีลักษณะต้องห้ามที่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ และเป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวหรือใบอนุญาต
เป็นมัคคุเทศก์ ไม่น ามาใช้บังคับกับผู้ซึ่งเคยเป็นหุ้นส่วน กรรมการหรือผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล ซึ่งพิสูจน์
ได้ว่าตนไม่ได้มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นกับการกระท าของนิติบุคคลที่เป็นเหตุให้มีลักษณะต้องห้ามที่เป็นบุคคลล้มละลาย 
หรืออยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ 

ทั้งนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตทั้งสองกรณีดังกล่าวข้างต้น จะต้องวางหลักประกันเป็นเงินสดหรือหนังสือค้ าประกัน
ของธนาคารต่อนายทะเบียนเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติ๒๕ ตามจ านวนเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง๒๖ 
กล่าวคือ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะต้องวางหลักประกันต่อนายทะเบียน ณ ส านักงานทะเบียน
ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาที่มีอ านาจและหน้าที่ครอบคลุมสถานที่ประกอบธุรกิจน าเที่ยวของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังนี้ 

(๑) การประกอบธุรกิจน าเที่ยวประเภทเฉพาะพ้ืนที่ ต้องวางหลักประกันเป็นจ านวนสามพันบาท 
(๒) การประกอบธุรกิจน าเที่ยวประเภทในประเทศ ต้องวางหลักประกันเป็นจ านวนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท 
(๓) การประกอบธุรกิจน าเที่ยวประเภทน าเที่ยวจากต่างประเทศ ต้องวางหลักประกันเป็นจ านวน 

สามหมื่นบาท 

                                                           
๒๔ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๗ 
๒๕ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๘ 
๒๖ กฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒ 



๖ 

(๔) การประกอบธุรกิจน าเที่ยวประเภททั่วไป ต้องวางหลักประกันเป็นจ านวนหกหมื่นบาท 
และใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว

ซ่ึงประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อได้ยื่นค าขอ
ต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียน๒๗ 

ส่วนผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ประสงค์จะมีสถานที่ประกอบธุรกิจน าเที่ ยวสาขา ให้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวสาขาจากนายทะเบียน ซึ่งใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวสาขาให้มีอายุ  
และประเภทตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว และการขอรับและการออกใบอนุญาต การขอและการต่ออายุ
ใบอนุญาต การขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาต และการแจ้งเลิกสาขา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง๒๘ กล่าวคือ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจน าเที่ยวหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวสาขา ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตภายในสามสิบวัน
ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน๒๙ เช่น ส าเนาใบอนุญาต ส าเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือนนับถึงวันยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต ภาพถ่ายสถานที่
ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ขนาด ๔ x ๖ นิ้ว ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหนึ่งเดือนก่อนวันยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต โดยแสดง
ให้เห็นทั้งบริเวณภายในและภายนอกสถานที่ประกอบธุรกิจน าเที่ยวป้ายชื่อ และเลขที่ตั้งสถานที่ประกอบธุรกิจ
น าเที่ยว และแผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ส าเนากรมธรรม์ประกันภัย  
ประกันอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้น าเที่ยวในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว โดยมีจ านวนเงิน 
เอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ ไม่ต่ ากว่าหนึ่งล้านบาทต่อคน และกรณีบาดเจ็บ 
ไม่ต่ ากว่าห้าแสนบาทต่อคน และต้องมีอายุกรมธรรม์เหลืออยู่ไม่น้อยกว่าหกเดือนนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ  
และเมื่อยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ยื่นค าขอต่ออายุนั้นเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
น าเที่ยวต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต๓๐ 

บทลงโทษ 
(๑) หากผู้ใดประกอบธุรกิจน าเที่ยวโดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว หรือประกอบธุรกิจน าเที่ยว

ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืน ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ๓๑ 

(๒) หากผู้ใดประกอบธุรกิจน าเที่ยวโดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวสาขา ต้องรับโทษปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท๓๒ 

(๓) การโฆษณาหรือชี้ชวนเกี่ยวกับรายการน าเที่ยว 
การโฆษณาหรือชี้ชวนเกี่ยวกับรายการน าเที่ยว ให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจัดท าเป็นเอกสารซึ่งอย่างน้อย

ต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้๓๓ 
(๓.๑) ชื่อผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว และสถานที่และเลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

                                                           
๒๗ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๒/๑ 
๒๘ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๒/๒ 
๒๙ กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ 
๓๐ กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ 
๓๑ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๐ 
๓๒ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๑ 
๓๓ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๖ 



๗ 

(๓.๒) ระยะเวลาที่ใช้ในการน าเที่ยว 
(๓.๓) ค่าบริการและวิธีการช าระค่าบริการ 
(๓.๔) ลักษณะและประเภทของยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 
(๓.๕) จุดหมายปลายทางและที่แวะพัก รวมทั้งสถานที่ส าคัญในการน าเที่ยว 
(๓.๖) ลักษณะและประเภทของที่พัก และจ านวนครั้งของอาหารที่จัดให้ 
(๓.๗) การจัดให้มีมัคคุเทศก์หรือผู้น าเที่ยว 
(๓.๘) จ านวนขั้นต่ าของนักท่องเที่ยวส าหรับการน าเที่ยว ในกรณีมีเงื่อนไขว่าต้องมีนักท่องเที่ยว  

ไม่น้อยกว่าจ านวนที่ก าหนด 
(๓.๙) การจัดให้มีการประกันภัยส าหรับอุบัติเหตุ 

การเปลี่ยนแปลงรายการน าเที่ยวให้ผิดไปจากที่ได้โฆษณาหรือชี้ชวนไว้ดังกล่าวข้างต้น ผู้ประกอบธุรกิจ
น าเที่ยวต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนรับช าระเงินค่าบริการ การเปลี่ยนแปลงรายการน าเที่ยวภายหลัง  
ที่นักท่องเที่ยวช าระเงินค่าบริการแล้ว หากนักท่องเที่ยวไม่ประสงค์จะเดินทาง ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว  
ต้องคืนเงินที่รับช าระแล้วให้แก่นักท่องเที่ยวโดยไม่ชักช้า และจะหักค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้๓๔ 

การคืนค่าบริการหรือการช าระค่าบริการเพ่ิมเติมในกรณีต่างๆ 
(๑) การคืนเงินค่าบริการกรณีผู้บริโภคไม่สามารถเดินทางได้ อันไม่ใช่ความผิดของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว๓๕  

กรณีนักท่องเที่ยวช าระเงินค่าบริการแล้วไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนมี เหตุให้ไม่สามารถเดินทางได้
เฉพาะตัว หรือมีเหตุให้ต้องยกเลิกการน าเที่ยวตามที่ได้โฆษณาไว้ โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว  
ให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจ่ายเงินเงินคืนให้แก่นักท่องเที่ยวตามอัตรา ดังนี้๓๖ 

(๑.๑) กรณีนักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่า 
๓๐ วัน ก่อนวันน าเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละหนึ่งร้อยของเงินค่าบริการ 

(๑.๒) กรณีนักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่า 
๑๕ วัน ก่อนวันน าเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละห้าสิบของเงินค่าบริการ 

(๑.๓) กรณีนักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่า  
๑๕ วัน ก่อนวันน าเที่ยว ไม่ต้องคืนค่าบริการ 

(๒) การคืนเงินค่าบริการกรณียกเลิกการน าเที่ยวกรณีนักท่องเที่ยวไม่ครบจ านวน หรือกรณีเกิดจาก 
เหตุใดๆ อันเป็นความผิดของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว๓๗  

กรณีนักท่องเที่ยวช าระเงินค่าบริการแล้วไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน มีเหตุให้ยกเลิกการน าเที่ยว 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่ครบตามจ านวน หรือเกิดจากเหตุใดๆ อันเป็นความผิดของผู้ประกอบการน าเที่ยว   
ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่นักท่องเที่ยว ในกรณีดังกล่าวนี้ให้นักท่องเที่ยวแจ้งขอรับเงิน
ค่าบริการน าเที่ยวคืนจากผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ การจ่าย
ค่าบริการน าเที่ยวคืนให้แก่นักท่องเที่ยวดังกล่าว หากผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการ

                                                           
๓๔ พระราชบัญญัติธุรกจิน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๗ 
๓๕ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง 
๓๖ ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดอัตราการจ่ายเงิน
ค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓๗ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๘ วรรคสอง 



๘ 

จัดน าเที่ยว ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ค่ามัดจ าของบัตรโดยสารเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอ่ืนๆ ให้น ามา
หักจากเงินค่าบริการน าเที ่ยวที ่ต ้องจ่ายคืนให้กับนักท่องเที ่ยวได้ โดยให้บริษัททัวร์แสดงหลักฐานให้
นักท่องเที่ยวทราบ แต่หากค่าใช้จ่ายของบริษัททัวร์สูงกว่าเงินค่าบริการน าเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้ช าระไว้ 
บริษัททัวร์จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินเพิ่มจากนักท่องเที่ยวได้ 

(๓) การเปลี่ยนแปลงรายการน าเที่ยวในระหว่างการน าเที่ยว๓๘ 
ในระหว่างการน าเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเปลี่ยนแปลงรายการน าเที่ยวไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ

ความยินยอมจากนักท่องเที่ยวหรือเป็นเหตุสุดวิสัย หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต้องจ่ายเงิน
ค่าบริการคืนให้แก่น ักท่องเที ่ยวตามสัดส่วน เว้นแต่ทางผู ้ประกอบธุรกิจน าเที ่ยวจะ พิสูจน์ได้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงรายการนั้นมีค่าใช้จ่ายเท่าเดิมหรือสูงกว่าเดิม 

(๔) การเรียกเก็บค่าบริการอ่ืน๓๙ 
กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ชักชวนให้นักท่องเที่ยวไปในสถานที่หรือท ากิจกรรม

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในโฆษณาหรือตามรายการที่แจ้งไว้ จะต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้า  
และจะเรียกเก็บค่าบริการเกินที่แจ้งไว้ไม่ได้ 

ทั้งนี้ ห้ามไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจัดบริการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวโดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ
หรือเรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่เห็นได้ว่าไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างน้อยให้ก าหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ าและก าหนดให้มีการจัดท า
เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงค่าบริการที่เรียกเก็บ๔๐ และห้ามไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมอบหมายให้มัคคุเทศก์ 
ผู้น าเที่ยวหรือบุคคลอ่ืนใด น านักท่องเที่ยวในความรับผิดชอบของตนไปท่องเที่ยว โดยเรียกเก็บเงินจาก
มัคคุเทศก์ ผู้น าเที่ยว หรือบุคคลอ่ืนนั้น หรือโดยให้บุคคลดังกล่าวรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเดินทาง ค่าที่พัก 
ค่าอาหาร หรือค่าอ านวยความสะดวกอ่ืนใดของนักท่องเที่ยว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน๔๑ 

หมายเหตุ ในกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลง๔๒ ให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีหน้าที่ด าเนินการตามข้อผูกพัน 
ที่มีอยู่กับนักท่องเที่ยวก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลงโดยจัดให้มีบริการน าเที่ยวหรือบริการด้านอ่ืนๆ ตามข้อผูกพัน
ดังกล่าวอย่างครบถ้วนและหากเป็นกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลงเนื่องจากเลิกประกอบกิจการ ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
น าเที่ยวแสดงแผนการด าเนินการตามข้อผูกพันที่มีอยู่กับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐาน  
ต่อนายทะเบียนด้วย 

กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีบริการน าเที่ยวหรือบริการด้านอ่ืนๆ ได้ให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจัดหา 
ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวรายอ่ืนเพ่ือด าเนินการตามข้อผูกพันที่มีอยู่กับนักท่องเที่ยวอย่างครบถ้วน  ในกรณีที่
นักท่องเที่ยวไม่ประสงค์จะใช้บริการน าเที่ยวหรือบริการด้านอ่ืนๆ กับผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต่อไป  
ให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวคืนเงินค่าบริการที่รับช าระไว้แล้วแก่นักท่องเที่ยว เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจ
น าเที่ยวจะแสดงเอกสารหรือหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริง
เพ่ือเป็นการเตรียมการจัดน าเที่ยว 

                                                           
๓๘ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๙ 
๓๙ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๐ 
๔๐ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๑ 
๔๑ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๒ 
๔๒ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๖ ประกอบ กฎกระทรวงการด าเนินการ
ตามข้อผูกพันที่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีอยู่กับนักท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๑ 



๙ 

(๑) ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา 
(๒) ค่ามัดจ าของบัตรโดยสารเครื่องบิน 
(๓) ค่าใช้จ่ายอื่นตามท่ีอธิบดีก าหนด 
ในกรณีดังกล่าว ให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวหักเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าว จากเงินค่าบริการที่ต้องจ่ายคืนได้ 

หากค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงสูงกว่าเงินค่าบริการที่นักท่องเที่ยวได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ไม่สามารถ
เรียกเงินค่าใช้จ่ายเพ่ิมจากนักท่องเที่ยวได้ และให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามเดือน
นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลง 

การดูแลผู้บริโภค 
(๑) ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ต้องจัดให้มีมัคคุเทศก์เดินทางไปกับนักท่องเที่ยวทุกครั้ง กรณีที่กรุ๊ปทัวร์

เดินทางไปต่างประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต้องจัดให้มีผู้น าเที่ยวที่ได้ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เดินทางไปกับ
นักท่องเที่ยว๔๓ 

(๒) ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต้องมีการท าประกันภัยส าหรับอุบัติเหตุ ให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ 
และผู้น าเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว กรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ไม่จัดให้มีการประกันภัยส าหรับอุบัติเหตุ 
ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต้องรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ หรือผู้น าเที่ยวเช่นเดียวกับผู้รับประกันภัย๔๔ 

บทลงโทษ 
(๑) ผู้ใดประกอบธุรกิจน าเที่ยวโดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว หรือประกอบธุรกิจน าเที่ยว

ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืน ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ๔๕ 

(๒) ผู้ใดประกอบธุรกิจน าเที่ยวโดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวสาขา ต้องรับโทษปรับไม่เกิน 
ห้าแสนบาท๔๖ 

(๓) ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวผู้ใดไม่แสดงใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว  หรือผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว 
ซึ่งประสงค์จะเลิกประกอบกิจการ ไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบ และส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว 
แก่นายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เลิกประกอบกิจการ ต้องรับโทษปรับไม่เกินสองพันบาท๔๗ 

(๔) ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวผู้ใดกระท าการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยว หรือนักท่องเที่ยว ต้องรับโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท๔๘ 

(๕) ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวผู้ใดไม่ปฏิบัติตามในการโฆษณาหรือชี้ชวนเกี่ยวกับรายการน าเที่ยว  
หรือเปลี่ยนแปลงรายการน าเที่ยวให้ผิดไปจากที่ได้โฆษณาหรือชี้ชวนไว้ หรือไม่ด าเนินการตามข้อผูกพันที่มีอยู่
กับนักท่องเที่ยวก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลงต้องรับโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท๔๙ 

                                                           
๔๓ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๓ 
๔๔ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๔ 
๔๕ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๐ 
๔๖ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๐/๑ 
๔๗ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๑ 
๔๘ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๒ 
๔๙ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๓ 



๑๐ 

(๖) ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวผู้ใดฝ่าฝืนจัดบริการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวโดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ 
หรือเรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่ เห็นได้ว่าไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายโดยไม่ก าหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ า 
และก าหนดให้มีการจัดท าเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงค่าบริการที่เรียกเก็บ  หรือผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว
มอบหมายให้มัคคุเทศก์ ผู้น าเที่ยวหรือบุคคลอ่ืนใด น านักท่องเที่ยวในความรับผิดชอบของตนไปท่องเที่ยว  
โดยเรียกเก็บเงินจากมัคคุเทศก์ ผู้น าเที่ยว หรือบุคคลอ่ืน ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ๕๐ 

(๗) ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวผู้ใดไม่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจัดให้มีมัคคุเทศก์เดินทางไปกับนักท่องเที่ยว 
หรือไม่จัดให้มีการประกันภัยส าหรับอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้น าเที่ยวในระหว่างเดินทาง
ท่องเที่ยว ต้องรับโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท๕๑ 

๑.๒.๒ มาตรการควบคุมมัคคุเทศก์ 
มัคคุเทศก์ หมายความว่า ผู้ให้บริการเป็นปกติธุระในการน านักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ โดยให้บริการ

เกีย่วกับค าแนะน าและความรู้ด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว 
(๑) ประเภทของการขอรับอนุญาตให้เป็นมัคคุเทศก์ 
การอนุญาตให้เป็นมัคคุเทศก์ แบ่งเป็น ๒ ประเภทดังนี้๕๒ 
(๑.๑) มัคคุเทศก์ทั่วไป หมายความว่า มัคคุเทศก์ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับงานน าเที่ยวครอบคลุมในทุกสาขา 

ส าหรับน านักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ซึ่งใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
ทั่วไป ให้ใช้ได้ทั่วราชอาณาจักรตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต๕๓ 

(๑.๒) มัคคุเทศก์เฉพาะ หมายความว่า มัคคุเทศก์ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับงานน าเที่ยวเฉพาะสาขา  
เช่น สาขาประวัติศาสตร์ และการน าเที่ยวป่า เป็นต้น อันเป็นการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวที่มีความสน ใจ 
ในสาขานั้นๆ ตามที่นักท่องเที่ยวต้องการจะทราบ ซึ่งใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะ ให้ใช้ได้เฉพาะงานน าเที่ยว
เฉพาะสาขาและตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต๕๔ 

ทั้งนี้ ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ให้ใช้แบบ ธม.๓ ซึ่งนายทะเบียนจะก าหนดสีของใบอนุญาต หรือก าหนด
ข้อความเพ่ิมเติมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในใบอนุญาต เพ่ือให้สอดคล้องกับประเภทหรือเงื่อนไข  
ในการอนุญาตก็ได ้

(๒) การขอรับอนุญาตให้เป็นมัคคุเทศก์ 
ผู้ใดประสงค์จะเป็นมัคคุเทศก์ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากนายทะเบียน ซึ่งการก าหนด

ประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับและการออกใบอนุญาต การขอและการต่ออายุใบอนุญาต 
และการขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง๕๕ ยกเว้นเจ้าหน้าที่ 
หรือพนักงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งคราวท านองเดียวกับมัคคุเทศก์  
หรือนักเรียนนักศึกษาซึง่มีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา 

                                                           
๕๐ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๔ 
๕๑ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๕ 
๕๒ กฎกระทรวงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ๒๕๓๕ ข้อ ๑ 
๕๓ กฎกระทรวงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ๒๕๓๕ ข้อ ๕ (๑)  
๕๔ กฎกระทรวงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ๒๕๓๕ ข้อ ๕ (๒)  
๕๕ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๙ 



๑๑ 

กล่าวคือ ให้ผู้ใดประสงค์จะเป็นมัคคุเทศก์ ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามแบบที่การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยก าหนด โดยระบุภูมิล าเนาเฉพาะการเพ่ือการติดต่อกับนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ 
พร้อมด้วยหลักฐาน เช่น ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ใช้แทนบัตรประจ าตัวประชาชนได้ 
ส าเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน รูปถ่ายไม่เกินหกเดือน ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด าขนาด 
๒.๕ x ๒.๗ เซนติเมตร จ านวน ๓ รูป ส าเนาหรือภาพถ่ายวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรม 
วิชามัคคุเทศก์ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งรับรองว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม๕๖ การยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ให้ยื่นต่อส านักงานทะเบียน
ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่มีเขตอ านาจครอบคลุมภูมิล าเนาเฉพาะการของผู้ขอรับใบอนุญาตและในจังหวัดอ่ืน
นอกจากกรุงเทพมหานครจะยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดที่ตนมีภูมิล าเนาเฉพาะการก็ได้๕๗ 

ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้๕๘ 
(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 
(๒) มีสัญชาติไทย 
(๓) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชา

เกี่ยวกับมัคคุเทศก์ หรือส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขามัคคุเทศก์
หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการก าหนด หรือได้รับวุฒิบัตรว่าได้ผ่าน
การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ตามหลักสูตรและสถานฝึกอบรมที่คณะกรรมการก าหนด 

(๔) ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุ เทศก์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๕) ไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่น เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อ 
ที่คณะกรรมการก าหนด เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
น าเที่ยว เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว หรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ และยังไม่พ้นก าหนดห้าปี
นับถึงวันยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ หรือเคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นผู้น าเที่ยวมาแล้วยังไม่ถึงห้าปี
นับถึงวันยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 

ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และอาจให้ต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 
โดยผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ต้องผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด๕๙ และใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์สิ้นสุดลง 
เมื่อมัคคุเทศก์ตาย ไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์๖๐ 

 
 
 
 
 

                                                           
๕๖ กฎกระทรวงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ๒๕๓๕ ข้อ ๒ 
๕๗ กฎกระทรวงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ๒๕๓๕ ข้อ ๓ 
๕๘ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๐ 
๕๙ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๖ 
๖๐ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๑ 



๑๒ 

(๓) การปฏิบัติหน้าที่ การแต่งกาย มารยาทและความประพฤติของมัคคุเทศก์ 
มาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ การแต่งกาย การรักษามารยาท ความประพฤติ และการตรวจสุขภาพ

ของมัคคุเทศก์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด และจะต้องติดใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
ตลอดเวลาที่ท าหน้าที่มัคคุเทศก ์ดังต่อไปนี้๖๑ 

(๓.๑) มัคคุเทศก์ต้องไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะน าซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศ  
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ๖๒ 

(๓.๒) มัคคุเทศก์ต้องเข้ารับการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ตามหลักสูตรระยะเวลาและในสถานฝึกอบรม
ที่คณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ก าหนด เว้นแต่ผู้ซึ่งได้รับวุฒิบัตรการอบรมวิชามัคคุเทศก์มาแล้ว
ไม่เกินสองปี๖๓ 

(๓.๓) ในขณะปฏิบัติหน้าที่ มัคคุเทศก์ต้องแต่งกายสุภาพและเหมาะสมกับสถานที่ ติดเครื่องหมายแสดง
การเป็นมัคคุเทศก์ซึ่งได้รับใบอนุญาตและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ไว้ที่อกเสื้อ เว้นแต่อยู่ในสภาพที่ไม่อาจจะปฏิบัติ
เช่นนั้นได้ ไม่บรรยาย อธิบายหรือบอกกล่าวเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยวอันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย 
แก่ประเทศชาติและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ๖๔ 

(๓.๔) มัคคุเทศก์ต้องไม่กระท าการใดนอกเหนือความตกลงที่มีอยู่กับผู้ประกอบธุรกิจน า เที่ยว 
หรือนักท่องเที่ยว ในกรณีที่มัคคุเทศก์ได้กระท าการใดตามความประสงค์ของนักท่องเที่ยว และการนั้น  
อยู่นอกเหนือจากที่ตกลงไว้กับผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว มัคคุเทศก์ต้องแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบ
ภายในเวลาอันควร๖๕ 

ทั้งนี้ ในการรับท างานเป็นมัคคุเทศก์ ห้ามไม่ให้มัคคุเทศก์จ่ายเงินหรือให้ประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
น าเที่ยวหรือบุคคลอ่ืนใด หรือยอมตนเข้ารับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนเพ่ือให้ได้มา  ซึ่งการน า
นักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยว๖๖ อีกทั้งมัคคุเทศก์ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามรายการน าเที่ยวที่ได้ตกลงไว้กับผู้ประกอบธุรกิจ
น าเที่ยว และจะด าเนินการใดให้เกิดความเสียหายแก่นักท่องเที่ยวไม่ได้๖๗ และมัคคุเทศก์ต้องไม่ให้หรือยินยอม
ให้บุคคลอื่นซึ่งไม่มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ท าหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์แทนตน๖๘ 

บทลงโทษ 
(๑) ผู้ใดท าหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ หรือท าหน้าที่มัคคุเทศก์ 

ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืน ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ๖๙ 

(๒) มัคคุเทศก์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดหรือไม่ติดใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 
ต้องรับโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท๗๐ 

                                                           
๖๑ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๗ 
๖๒ กฎกระทรวงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ๒๕๓๕ ข้อ ๑๑ 
๖๓ กฎกระทรวงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ๒๕๓๕ ข้อ ๑๑ ทวิ 
๖๔ กฎกระทรวงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒ 
๖๕ กฎกระทรวงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓ 
๖๖ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๘ 
๖๗ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๙ 
๖๘ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๐ 
๖๙ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๖ 



๑๓ 

(๓) มัคคุเทศก์ผู้ใดฝ่าฝืนในการรับท างานเป็นมัคคุเทศก์ ห้ามไม่ให้มัคคุเทศก์จ่ายเงินหรือให้ประโยชน์อ่ืนใด
แก่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวหรือบุคคลอ่ืนใด หรือยอมตนเข้ารับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งการน านักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยว๗๑ และการที่มัคคุเทศก์ต้องไม่ให้หรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนซึ่งไม่มีใบอนุญาต
เป็นมัคคุเทศก์ท าหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์แทนตน๗๒ ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ๗๓ 

๑.๒.๓ มาตรการควบคุมผู้น าเที่ยว 
ผู้น าเที่ยว หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการดูแลและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทาง

ไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ 
(๑) การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าเที่ยว 
ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้น าเที่ยวต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าเที่ยวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด  

ในกฎกระทรวง๗๔ โดยผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าเที่ยวต้องมีคุณสมบัติ อายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในวันยื่น
ค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าเที่ยว มีสัญชาติไทย ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขา
มัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ หรือส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ไม่น้อยกว่า  
ที่คณะกรรมการก าหนด หรือส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและได้รับวุฒิบัตร  
ว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์หรือผู้น าเที่ยวตามหลักสูตรและสถานฝึกอบรมที่คณะกรรมการก าหนด 
และไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่น เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อ  
ที่คณะกรรมการก าหนด และเคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นผู้น าเที่ยวมาแล้วยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันยื่นค าขอ 
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าเที่ยว๗๕ 

(๒) มาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ การแต่งกาย การรักษามารยาท และความประพฤติของผู้น าเที่ยว 
ผู้น าเที่ยวมีหน้าที่ในการน าเที่ยวและอ านวยความสะดวก๗๖ รวมทั้งด าเนินการให้เป็นไปตามรายการ 

น าเที่ยวในการโฆษณาหรือชี้ชวนเกี่ยวกับรายการน าเที่ยว๗๗ และให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจัดท าเป็นเอกสาร
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(๒.๑) ชื่อผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว และสถานที่และเลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว 
(๒.๒) ระยะเวลาที่ใช้ในการน าเที่ยว 
(๒.๓) ค่าบริการและวิธีการช าระค่าบริการ 
(๒.๔) ลักษณะและประเภทของยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 
(๒.๕) จุดหมายปลายทางและที่แวะพัก รวมทั้งสถานที่ส าคัญในการน าเที่ยว 
(๒.๖) ลักษณะและประเภทของที่พัก และจ านวนครั้งของอาหารที่จัดให้ 

                                                                                                                                                                                     
๗๐ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๘ 
๗๑ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๘ 
๗๒ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๐ 
๗๓ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๙ 
๗๔ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๔ 
๗๕ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๔/๑ 
๗๖ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๕ 
๗๗ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๖ 



๑๔ 

(๒.๗) การจัดให้มีมัคคุเทศก์หรือผู้น าเที่ยว 
(๒.๘) จ านวนขั้นต่ าของนักท่องเที่ยวส าหรับการน าเที่ยว ในกรณีมีเงื่อนไขว่าต้องมีนักท่องเที่ย ว 

ไม่น้อยกว่าจ านวนที่ก าหนด 
(๒.๙) การจัดให้มีการประกันภัยส าหรับอุบัติเหตุ หรือในระหว่างการน าเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

จะเปลี่ยนแปลงรายการน าเที่ยวไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากนักท่องเที่ยวหรือเป็นเหตุสุดวิสัย  
การเปลี่ยนแปลงรายการน าเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต้องจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยวตามสัดส่วน 
เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะพิสูจน์ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นท าให้ตนมีค่าใช้จ่ายเท่าหรือสูงกว่าเดิม
แล้วแต่กรณี๗๘ 

และมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ การแต่งกาย การรักษามารยาท และความประพฤติของผู้น าเที่ยว 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด๗๙ กล่าวคือ ผู้น าเที่ยวต้องไม่กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด  
อันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติยศ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น๘๐ อธิบายหรือบอกกล่าวเรื่องราว 
แก่นักท่องเที่ยว อันจะน ามาซึ่งความไม่ถูกต้องและเสื่อมเสียแก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งภาพพจน์
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ของผู้น าเที่ยว ซึ่งจะต้องค านึงถึงประโยชน์
ของนักท่องเที่ยวตามข้อตกลงเกี่ยวกับรายการน าเที่ยวเป็นส าคัญ หรือละทิ้งหน้าที่การงาน  ปฏิบัติหน้าที่ 
โดยไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ หรือกระท าการใดเพ่ือให้นักท่องเที่ยวอยู่ในสภาพที่ต้อง
ปฏิบัติตามโดยไม่สมัครใจ และปฏิบัติตนอันเป็นการฝ่าฝืนศีลธรรม ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
ของท้องถิ่นหรือประเทศไทย หรือกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งรวมทั้ง
อธิบายให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติเช่นกัน เป็นต้น ซึ่งผู้น าเที่ยวต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 

บทลงโทษ 
(๑) ผู้ใดท าหน้าที่เป็นผู้น าเที่ยวโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าเที่ยว ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน 

หรือปรับไม่เกินสองหมืน่บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ๘๑ 
(๒) ผู้น าเที่ยวผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด ต้องรับโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท๘๒ 
(๓) ผู้น าเที่ยวผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของนายทะเบียนซึ่งสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่ผู้น าเที่ยวสอง ต้องรับโทษจ าคุก

ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ๘๓ 
 
 
 
 

                                                           
๗๘ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๙ 
๗๙ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๖ 
๘๐ ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจน าเที่ยว และมาตรฐาน
การปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ และผู้น าเที่ยวที่พึงปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยว และความรับผิดชอบที่มีต่อนักท่องเที่ยว 
และผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวตลอดจนค่าตอบแทนหรือความคุ้มครองที่มัคคุเทศก์ และผู้น า เที่ยวจะพึงได้รับ 
จากผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๔ 
๘๑ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๙๐ 
๘๒ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๙๑ 
๘๓ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๙๒ 



๑๕ 

๑.๒.๔ ช่องทางการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยว 
เมื่อมีผู้ร้องเรียนหรือปรากฏต่อนายทะเบียนว่านักท่องเที่ยวผู้ใดได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ประกอบ

ธุรกิจน าเที่ยวไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับธุรกิจน าเที่ยวหรือตามที่ได้โฆษณาหรื อชี้ชวนไว้ หรือตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้นายทะเบียนด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริง 
และวินิจฉัยโดยเร็วและเป็นธรรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และในการด าเนินการ
สอบหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัย ให้นายทะเบียนรับฟังค าชี้ แจงของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวซึ่งถูกกล่าวหา
ประกอบด้วย๘๔ ซึ่งเมื่อปรากฏผลจากการสอบหาข้อเท็จจริงดังกล่าวว่านักท่องเที่ยวผู้ใดได้รับความเสียหาย  
จากผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวรายใดและเป็นจ านวนเงินเท่าใด ให้นายทะเบียนสั่งจ่ายเงินจากกองทุนเพ่ือชดเชย
ความเสียหายนั้นไปก่อน และแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวนั้นส่งคืนเงินชดใช้กองทุนภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง๘๕ 

กรณีที่กรมการท่องเที่ยวได้ส ารองจ่ายเงินจากกองทุนคุ้มครองธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์เพ่ือเยียวยา
ให้แก่นักท่องเที่ยวแล้วแต่ยังไม่เพียงพอต่อความเสียหาย นักท่อง เที่ยวสามารถร้องเรียนต่อส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือขอความเป็นธรรมต่อไป 

นอกจากนี้ยังมีกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วเกิดความสูญเสีย 
หรือเสียหายใดๆ โดยไม่ได้เกิดจากความประมาท เจตนา หรือการกระท าที่ผิดกฎหมายของนักท่องเที่ยว  
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย  
ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการช่วยเหลือเยียวยา๘๖ เช่น การจลาจล การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ ถูกท าร้าย
ร่างกาย ถูกข่มขืน อุบัติเหตุ การหยุดชะงักของการเดินทาง การตกทุกข์ได้ยาก เนื่องจากถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน 
อาชญากรรมหรือภัยด้านอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยมีรายละเอียดการช่วยเหลือเยียวยา ได้แก่ 

(๑) การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรืออันตรายสาหัส ซึ่งรวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการปลงศพนอกประเทศภูมิล าเนา หรือค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรือกระดูกของนักท่องเที่ยวกลับภูมิล าเนา 
ไม่เกินหนึ่งล้านบาท/คน 

(๒) ค่ารักษาพยาบาลทางการแพทย์ รวมถึงค่าเคลื่อนย้ายภายในประเทศ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
ห้าแสนบาท/คน  

(๓) ความสูญเสียหรือความสูญหายจากการหยุดชะงักของการเดินทาง ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท/คน/วัน 
ทั้งนี้ ไม่เกินสองหมื่นบาท/คน 

(๔) การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจจากเหตุการณ์จลาจล การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติและถูกข่มขืน ไม่เกิน
สองหมื่นบาท/คน 

(๕) ความสูญเสียหรือเสียหายจากการถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน ท าให้ขาดปัจจัยในการด ารงชีวิต
ให้เหมาจ่ายหกพันบาท/คน 

 

 
                                                           
๘๔ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๐ 
๘๕ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๑ 
๘๖ ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไข ในการใช้จ่ายกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 



๑๖ 

๑.๓ มาตรการควบคุมการให้บริการที่พักของโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๑) ประเภทของโรงแรม 
โรงแรม หมายความว่า สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราว

ส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการ  
ที่พักชั่วคราว ซ่ึงด าเนนิการโดยสว่นราชการ รฐัวสิาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพ่ือการกุศล 
หรือการศึกษา ทั้งนี้  โดยไม่ ใช่เป็นการหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น  และสถานที่พักอ่ืนใด
ตามที่กฎกระทรวงก าหนด กล่าวคือ สถานที่พักที่มีจ านวนห้องพักในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกัน 
ไม่เกินสี่ห้องและมีจ านวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกินยี่สิบคน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราวส าหรับ  
คนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน อันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพ่ือหารายได้เสริ ม 
และได้แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดไม่เป็นโรงแรม๘๗ 

โรงแรมแบ่งเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้๘๘ 
(๑.๑) โรงแรมประเภท ๑ หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก มีห้องพักไม่เกิน ๕๐ ห้อง

ห้องพักทุกห้องต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘ ตารางเมตร ไม่รวมห้องน้ า ห้องส้วมและระเบียงห้องพัก  
และมีห้องน้ าและห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอส าหรับผู้พัก 

(๑.๒) โรงแรมประเภท ๒ หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานที่ส าหรับ
บริการอาหารหรือสถานที่ส าหรับประกอบอาหาร ห้องพักทุกห้องต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘ ตารางเมตร 
ไม่รวมห้องน้ า ห้องส้วมและระเบียงห้องพักและมีห้องน้ าและห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอส าหรับผู้พัก 

(๑.๓) โรงแรมประเภท ๓ หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่ส าหรับ
บริการอาหารหรือสถานที่ส าหรับประกอบอาหาร และสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือ 
ห้องประชุมสัมมนา ห้องพักทุกห้องต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๔ ตารางเมตร ไม่รวมห้องน้ า ห้องส้วม 
และระเบียงห้องพัก มีห้องน้ าและห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะในห้องพักทุกห้อง กรณีมีห้องพักไม่เกิน ๘๐ ห้อง  
ห้ามมีสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ เว้นแต่โรงแรมที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาต 
ให้ตั้งสถานบริการและโรงแรมที่ตั้งอยู่นอกเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการหรือโรงแรมที่ตั้งอยู่  
ในท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการซึ่งมีสถานบริการ 

(๑.๔) โรงแรมประเภท ๔ หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่ส าหรับบริการ
อาหารหรือสถานที่ส าหรับประกอบอาหาร สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และห้องประชุมสัมมนา 
ห้องพักทุกห้องต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๔ ตารางเมตร ไม่รวมห้องน้ า ห้องส้วมและระเบียงห้องพัก มีห้องน้ า
และห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะในห้องพักทุกห้อง กรณีมีห้องพักไม่เกิน ๘๐ ห้อง ห้ามมีสถานบริการตาม 
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ เว้นแต่โรงแรมที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการและโรงแรม  
ที่ตั้งอยู่นอกเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการหรือโรงแรมที่ตั้งอยู่ในท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ 
ซึ่งมีสถานบริการ 

 
 
 

                                                           
๘๗ กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑ 
๘๘ กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒ 



๑๗ 

(๒) การขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 
ห้ามไม่ให้ผู้ใดประกอบธุรกิจโรงแรม เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ซึ่งการขอใบอนุญาต  

และการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด๘๙ กล่าวคือ ผู้ใด
ประสงค์จะประกอบธุรกิจโรงแรมให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ ร.ร. ๑ ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง ก าหนดแบบค าขอรับใบอนุญาต ค าขอต่ออายุใบอนุญาต ค าขอโอน หรือรับโอนใบอนุญาต ค าขอหรือ 
การแจ้งความประสงค์ทั่วไป และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗  
ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่โรงแรมตั้งอยู่พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้๙๐ 

(๒.๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๒.๒) แบบแปลนแผนผังพร้อมรายการประกอบแบบแปลน 
(๒.๓) แผนที่แสดงบริเวณและสถานที่ตั้งของโรงแรมและสถานที่ใกล้เคียง 
(๒.๔) หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรมได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารโดยผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในกรณีที่อยู่นอกเขตควบคุมอาคาร 

(๒.๕) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือหนังสือแสดง
ความยินยอมให้ใช้อาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตประกอบกิจการพาณิชย์ ในกรณีท่ีอาคารหรือสถานที่เป็นของผู้อื่น 

(๒.๖) หนังสือรับรองการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (กรณีต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ) 

(๒.๗) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งโรงแรม 
(๒.๘) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล วัตถุประสงค์ ชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้จัดการ

หรือผู้แทนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของบุคคลดังกล่าว 
(๒.๙) หนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคลซึ่งต้องเป็นกรรมการหรือบุคคลผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

เมื่อนายทะเบียนได้รับค าขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์
ของค าขอ หากปรากฏเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน  
ให้นายทะเบียนแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในห้าวันนับแต่วันยื่นค าขอ พร้อมทั้ง
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไข หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ขอรับใบอนุญาต 
ไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ให้นายทะเบียนคืนค าขอแก่ผู้ขอรับใบอนุญาต กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตยืนยัน 
ความถูกต้อง หรือความครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของเอกสารแล้วให้นายทะเบียนด าเนินการต่อไป 

การยื่นเอกสารหลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรมได้รับอนุญาตให้ใช้อาคาร  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และหนังสือรับรองการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้น ผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมอาจยื่นค าขอตามแบบ 
ที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นก าหนดต่อนายทะเบียนพร้อมกับการยื่นค าขอก็ได้ กรณีเช่นนี้ให้นายทะเบียนส่งแบบ
ค าขอดังกล่าวพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ และให้นายทะเบียน  
รอการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับผลการพิจารณาจากหน่วยงาน 

                                                           
๘๙ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๕ 
๙๐ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการขอใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ข้อ ๑ 



๑๘ 

ที่รับผิดชอบและให้ถือว่าค าขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรม เป็นค าขอรับ
ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยให้น าความในวรรคนี้มาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าวด้วย 

การยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม๙๑ กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส านักการสอบสวน 
และนิติการ กรมการปกครอง ส่วนจังหวัดอ่ืน ให้ยื่น ณ ที่ท าการปกครองอ าเภอ หรือที่ท าการปกครองก่ิงอ าเภอ
ท้องทีท่ี่โรงแรมตั้งอยู่ 

ทั้งนี้ผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม๙๒ อายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์  
มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท าผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศ 
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการ
ในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การค้าประเวณี ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือเคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตโดยเหตุอ่ืนและเวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วน  
หรือนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
และต้องไม่เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้แทนของนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง
ให้ใช้กับโรงแรมที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น และให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต๙๓ 

การเปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม เพ่ิมหรือลดจ านวนห้องพัก หรือเปลี่ยนชื่อโรงแรม 
ห้ามไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมด าเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน๙๔ 

(๑) เปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม 
(๒) เพ่ิมหรือลดจ านวนห้องพักในโรงแรมอันมีผลกระทบถึงโครงสร้างของโรงแรม 
(๓) เปลี่ยนชื่อโรงแรม 

ซึ่งการขอและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ๙๕ กล่าวคือ  
หากผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมประสงค์ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงประเภท 
เพ่ิมหรือลดจ านวนห้องพัก หรือเปลี่ยนชื่อของโรงแรม ให้ยื่นค าขอ/แจ้งความประสงค์ทั่วไป ตามแบบ ร.ร. ๑/๓ 
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดแบบค าขอรับใบอนุญาต ค าขอต่ออายุใบอนุญาต ค าขอโอน/รับโอน
ใบอนุญาต ค าขอหรือการแจ้งความประสงค์ทั่วไป และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่ที่โรงแรมตั้งอยู่ โดยการยื่นค าขอ/แจ้งความประสงค์ทั่วไป กรุงเทพมหานคร
ให้ยื่น ณ ส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ต่างจังหวัดอ่ืนให้ยื่น ณ ที่ท าการปกครองอ าเภอ 
หรือที่ท าการปกครองก่ิงอ าเภอท้องที่ที่โรงแรมตั้งอยู่  

                                                           
๙๑ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการขอใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ข้อ ๒ 
๙๒ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ 
๙๓ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๙ 
๙๔ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๒ 
๙๕ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม เพ่ิมหรือลดจ านวน
ห้องพัก หรือเปลี่ยนชื่อโรงแรม 



๑๙ 

การยื่นขออนุญาตเกี่ยวกับการด าเนินกิจการโรงแรมดังกล่าว ให้เจ้าของผู้ประกอบการหรือผู้จัดการโรงแรม
หรือผู้ได้รับมอบอ านาจตามกฎหมายเป็นผู้ยื่นค าขอได้ หากเป็นกรณีขออนุญาตเปลี่ยนแปลงประเภท เพ่ิมหรือ
ลดจ านวนห้องพัก หรือเปลี่ยนชื่อโรงแรม ให้นายทะเบียนพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผล  
ในค าขออนุญาต และกรณีอนุญาตให้สลักหลังไว้ในใบอนุญาตด้วย 

(๓) หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าหรับโรงแรมทุกประเภท 

(๓.๑) สถานที่ตั้งของโรงแรมต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้๙๖ 
(๑) ตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของผู้พักและมีการคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย 
(๒) เส้นทางเข้าออกโรงแรมต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจร 
(๓) ในกรณีที่ใช้พ้ืนที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในอาคารเดียวกันกับการประกอบกิจการอ่ืนต้องแบ่งสถานที่ 

ให้ชัดเจน และการประกอบกิจการอื่นต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโรงแรม 
(๓.๒) โรงแรมต้องจัดให้มีการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พักอย่างน้อย ดังต่อไปนี้๙๗ 

(๑) สถานที่ลงทะเบียนผู้พัก 
(๒) โทรศัพท์หรือระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกโรงแรมโดยจะจัดให้มีเฉพาะภายนอก

ห้องพักก็ได้ แต่ต้องมีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้พัก 
(๓) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง 
(๔) ระบบรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึงตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง 
(๔) ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณหรือใกล้เคียงกับโบราณสถาน ศาสนสถานหรือสถาน อันเป็นที่เคารพในทางศาสนา 

หรือสถานที่อ่ืนใดอันจะท าให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม กระทบต่อความมั่นคงและการด ารงอยู่ของสถานที่
ดังกล่าว หรือจะท าให้ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(๕) โรงแรมต้องจัดให้มีห้องน้ าและห้องส้วมในส่วนที่ให้บริการสาธารณะโดยจัดแยกส่วนส าหรับ 
ชายและหญิง และต้องรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ๙๘ 

(๖) ห้องพักต้องไม่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้าย หรือมุ่งหมายให้เหมือน
หรือคล้ายกับศาสนสถานหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนา๙๙ 

(๗) ห้องพักต้องมีเลขท่ีประจ าห้องพักก ากับไว้ทุกห้องเป็นตัวเลขอารบิกโดยให้แสดงไว้บริเวณด้านหน้า
ห้องพักที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และในกรณีที่โรงแรมใดมีหลายอาคาร เลขที่ประจ าห้องพักแต่ละอาคาร
ต้องไม่ซ้ ากัน และประตูห้องพักให้มีช่อง หรือวิธีการอ่ืนที่สามารถมองจากภายในสู่ภายนอกห้องพักได้ และมีกลอน
หรืออุปกรณ์อ่ืนที่สามารถล็อกจากภายในห้องพักทุกห้อง๑๐๐ 

(๘) สถานที่จอดรถของโรงแรมที่อยู่ติดห้องพักต้องไม่มีลักษณะมิดชิดและต้องสามารถมองเห็นรถ 
ที่จอดอยู่ได้ตลอดเวลา๑๐๑ 

                                                           
๙๖ กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓ 
๙๗ กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔ 
๙๘ กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕ 
๙๙ กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖ 
๑๐๐ กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗ 
๑๐๑ กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘ 



๒๐ 

(๙) อาคารส าหรับใช้เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารใช้บังคับ  
ต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเป็นโรงแรมหรือมีใบรับรองการตรวจสภาพอาคาร ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร๑๐๒ 

(๑๐) อาคารส าหรับใช้เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่ไม่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารใช้บังคับ  
ต้องมีใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยโดยผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น๑๐๓ และผ่านการตรวจพิจารณาจากนายทะเบียนว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ได้แก่  

(๑๐.๑) อาคารส าหรับใช้เป็นโรงแรมต้องมีการรักษาความสะอาด มีการจัดแสงสว่างอย่างเพียงพอ 
และมีระบบระบายน้ า ระบบบ าบัดน้ าเสีย และระบบระบายอากาศท่ีถูกสุขลักษณะ๑๐๔ 

(๑๐.๒) อาคารส าหรับใช้เป็นโรงแรมต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิง๑๐๕ 
(๑๐.๓) ต้องติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้๑๐๖ 
(๑๐.๔) ต้องมีช่องทางเดินภายในอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร๑๐๗ 
(๑๐.๕) ต้องมีทางหนีไฟหรือบันไดหนีไฟตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคาร๑๐๘ 
(๑๐.๖) ต้องที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ภายในอาคาร 

ต้องจัดให้มีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าส ารองส าหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น แบตเตอรี่ หรือเครื่องก าเนิดไฟฟ้า แยกเป็นอิสระ
จากระบบที่ใช้อยู่ตามปกติและสามารถท างานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าปกติหยุดท างาน  
ซึ่งระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าส ารองดังกล่าว ต้องสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้เพียงพอส าหรับเครื่องหมายแสดง
ทางออกฉุกเฉิน ทางเดิน ห้องโถง บันได บันไดหนีไฟ และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สองชั่วโมง๑๐๙ 

(๑๐.๗) บ่อเกรอะและบ่อซึมของส้วมของอาคารส าหรับใช้เป็นโรงแรม ต้องอยู่ห่างจากแม่น้ าคู คลอง 
หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่กรณีที่ส้วมมีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลและมีขนาดที่เหมาะสม๑๑๐ 

 
 
 
 

                                                           
๑๐๒ กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๙ 
๑๐๓ กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๐ 
๑๐๔ กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๑ 
๑๐๕ กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๒ 
๑๐๖ กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๓ 
๑๐๗ กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๔ 
๑๐๘ กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๕ 
๑๐๙ กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๖ 
๑๑๐ กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๗ 



๒๑ 

(๔) ช่องทางการร้องเรียนผู้ประกอบธุรกิจ 
การร้องเรียนในส่วนที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือสุขอนามัย หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะ 

ผู้บริโภคอาจร้องเรียนได้ที่กรมการปกครอง (กรณีไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรม เช่น ไม่แสดงเอกสารค่าที่พัก 
ไม่ติดหมายเลขห้องพัก) และกรมโยธาธิการและผังเมือง (กรณีไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
เช่น อาคารไม่ได้มาตรฐานหรือโครงสร้างไม่ปลอดภัย) กระทรวงมหาดไทย  

(๑) กรณีโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ถ้าหากผู้บริโภคต้องการร้องเรียนปัญหา
สามารถร้องเรียนได้ที่กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อย่างไรก็ตามการร้องเรียนตามข้อนี้
จะเป็นการร้องเรียนเพ่ือให้หน่วยงานลงโทษระงับ พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม/เพิกถอน
การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ไมใ่ช่การร้องเรียนเพื่อเรียกค่าเสียหาย 

(๒) กรณีร้องเรียนเพ่ือเรียกค่าเสียหาย เช่น ผู้บริโภคประสบอุบัติเหตุในที่พัก หรือทรัพย์สินสูญหาย  
หากผู้บริโภคไม่สามารถตกลงกับผู้ประกอบธุรกิจได้อาจฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคต่อศาลที่มีเขตอ านาจ หรือร้องเรียนที่
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือศูนย์ด ารงธรรมในจังหวัดที่ที่พักนั้นตั้งอยู่ 

๑.๔ มาตรการควบคุมการก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เนื่องจากสถานที่พักแรมในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ตึกขนาดใหญ่ บ้านเดี่ยว บ้านทรงไทย บ้านสวน 

กระท่อมไม้บังกะโล ไม้เรือน บ้านต้นไม้ เรือนแพ เป็นต้น ซึ่งภายในที่พักแรมก็มักมีสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่มีรูปลักษณ์แปลกตา เน้นความสร้างสรรค์สวยงาม เพ่ือดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว 
เมื่อสถานที่พักแรมถูกใช้เป็นที่รองรับนักท่องเที่ยวจ านวนมากความมั่นคง แข็งแรงของอาคารรวมทั้งความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวผู้ใช้อาคารเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง จึงท าให้รัฐต้องก าหนดมาตรการทางกฎหมายส าหรับ
ควบคุมอาคาร  

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๒ (๑) ได้ก าหนดให้อาคารส าหรับใช้เป็นโรงแรม 
เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้กล่าวคือเมื่อได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  
หรือได้รับใบรับแจ้ง และด าเนินการเสร็จแล้วก่อนจะเข้าใช้พ้ืนที่อาคารเพ่ือเป็นโรงแรม ต้องแจ้งเป็นหนังสือ 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบเพ่ือให้สามารถใช้อาคารนั้นได้ตามที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่ได้แจ้งไว้ 

(๑) การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น๑๑๑ โดยด าเนินการอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลและยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้๑๑๒  
คือ ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ชื่อของผู้รับผิดชอบ 
งานออกแบบและค านวณอาคาร ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ชื่อของผู้ควบคุมงาน ซึ่งต้อง
ประกอบด้วยผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ส าเนาใบอนุญาตของผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร 
ค านวณอาคาร และผู้ควบคุมงานพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็น  
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ออกโดยสภาสถาปนิก 
หรือสภาวิศวกร แล้วแต่กรณี 

 
 

                                                           
๑๑๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๑ 
๑๑๒ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๙ ทวิ 



๒๒ 

ส าหรับอาคารประเภทควบคุมการใช้ คือ อาคารดังต่อไปนี้๑๑๓ 
(๑) อาคารส าหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล 
(๒) อาคารส าหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการอ่ืน

ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในที่นี้จะกล่าวถึงอาคารที่ใช้เป็นโรงแรม ซึ่งเมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง 
ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ หรือผู้แจ้งการก่อสร้าง ได้กระท าการดังกล่าวเสร็จแล้ว 
ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพ่ือท าการตรวจสอบ  
การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และห้ามไม่ให้
บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ดังกล่าว  

หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ท าการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้น
เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้แล้ว ก็ให้ออกใบรับรองให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือ  
ผู้แจ้งดังกล่าว เพื่อให้มีการใช้อาคารนั้นตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ได้ แต่ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ได้
ท าการตรวจสอบภายในก าหนดเวลา ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้นใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้น 
เพ่ือกิจการดังที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ต่อไปได้ และห้ามไม่ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภท
ควบคุมการใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพ่ือกิจการอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ 

บทลงโทษ 
หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และยังต้องรับโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง๑๑๔ 

(๒) การควบคุมอาคารสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวก๑๑๕ 
ด้านความปลอดภัย 
อาคาร หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืน  

ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงอัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนเพ่ือใช้เป็น  
ที่ชุมนุมของประชาชน เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ า อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ า ท่าจอดเรือ รั้ว 
ก าแพง หรือประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย ป้าย
หรือสิ่งที่สร้างข้ึนส าหรับติดหรือตั้งป้าย ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงส่วนต่างๆ ของอาคารด้วย 

ผู้ตรวจสอบ หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้การตรวจสอบอาคารมี ๒ ประเภท คือ 

(๑) การตรวจสอบใหญ่ทุกระยะ ๕ ปีซึ่งได้แก่ 
(๑.๑) การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร เช่น การต่อเติมดัดแปลง ปรับปรุงตัวอาคาร  

การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักบรรทุกบนพ้ืนอาคาร การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคารการเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือ
วัสดุตกแต่งอาคารการช ารุดสึกหรอของอาคาร การวิบัติของโครงสร้างอาคาร การทรุดตัวของฐานรากอาคาร 

                                                           
๑๑๓ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๒ 
๑๑๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๕ 
๑๑๕ สืบค้น กฎหมายควบคุมอาคาร สถาบันพระปกเกล้า www.kpi.ac.th 



๒๓ 

(๑.๒) การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร เช่น ระบบลิฟต์ ระบบบันไดเลื่อน  
ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศระบบประปา ระบบระบายน้ าเสียและก าจัดขยะมูลฝอย ระบบระบายอากาศ 
ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและทางเสียงระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 

(๑.๓) การตรวจสอบสมรรถนะของอุปกรณ์อพยพผู้ใช้อาคารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
(๑.๔) การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยภายในอาคาร เช่น แผนบริหารจัดการ  

ความปลอดภัยและแผนบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร เป็นต้น 
(๒) การตรวจสอบประจ าปีกล่าวคือผู้ตรวจสอบอาคารจะท าการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปีและ 

มีการตรวจสอบในลักษณะเดียวกับแผนการตรวจสอบใหญ่ทุก ๕ ปี ที่ได้จัดท าไว้ 
มาตรการป้องกันอัคคีภัย 
โรงแรมที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่ ๘๐ ห้องข้ึนไป เป็นอาคารที่ต้องมีการตรวจสอบ และอุปกรณ์เกี่ยวกับ

การป้องกันอัคคีภัยในทุกๆ ๕ ปี ดังต่อไปนี้ 
(๑) การตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยซึ่งได้แก่  บันไดหนีไฟ ทางหนีไฟ เครื่องหมาย 

และไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน ระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน  
ระบบลิฟต ์ระบบดับเพลิง ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อุปกรณ์ดับเพลิงระบบจ่ายน้ าดับเพลิง เครื่องสูบน้ า 
ดับเพลิงและหัวฉีดน้ าดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

(๒) การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ส าหรับอพยพผู้ใช้อาคาร ซึ่งได้แก่ สมรรถนะของ
บันไดหนีไฟ ทางหนีไฟ เครื่องหมายป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน ระบบแจ้งสัญญาณเหตุเพลิงไหม้ 

(๓) มาตรการจัดแบ่งพ้ืนที่ส าหรับจอดรถยนต์ในขณะเดินทางท่องเที่ยวรถยนต์ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่จ าเป็น
และมีมูลค่ามากชิ้นหนึ่งส าหรับนักท่องเที่ยว เช่นนี้  รัฐจึงจ าเป็นต้องออกมาตรการทางกฎหมายบังคับให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมจัดแบ่งพ้ืนที่ภายในบริเวณท่ีพักแรมไว้ ส าหรับดูแลและรักษารถยนต์ของนักท่องเที่ยว 

๒. สิทธิของผู้บริโภค 
สิทธิผู้บริโภค ๕ ข้อ ที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มีดังนี้๑๑๖ 

(๑) สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง และเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 
ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการโฆษณา หรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภค 
รวมตลอดถึง สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอ  ที่จะไม่หลงผิด 
ในการซื้อสินค้า หรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม 

(๒) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ  ได้แก่ สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการ
โดยความสมัครใจของผู้บริโภคและปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม 

(๓) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือบริการ 
ที่ปลอดภัยมีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน 
ในกรณีใช้ตามค าแนะน า หรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว 

(๔) สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากผู้ประกอบธุรกิจ 

(๕) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง และชดใช้
ค่าเสียหาย  

 
                                                           
๑๑๖ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ 



๒๔ 

๓.ประเด็นปัญหา 
(๑) ปัญหาผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวไม่ได้รับใบอนุญาต 

ประเด็นปัญหา : กรณีท่ีผู้บริโภคพบปัญหาว่า ผู้ประกอบธุรกิจได้มีการเปิดโฆษณาขายทัวร์ต่างประเทศ
ผ่านทางเฟซบุ๊ก โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว มีการเสนอขายโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ น าภาพ
ของนักท่องเที่ยวซึ่งก าลังเที่ยวที่ต่างประเทศมาโพสต์ลงหน้าเพจเฟซบุ๊กของตนเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาดู
และเกิดความน่าเชื่อถือ หลอกลวงนักท่องเที่ยวโดยการรับจองทัวร์ โดยเก็บเงินครบตามจ านวนค่าบริการ  
และเมื่อใกล้ถึงวันเดินทางจะอ้างว่าคนจองทัวร์น้อยจึงท าให้ทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้ หรือแจ้งว่าจองผิดวัน 
ท าให้ลูกค้าไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวตามที่ซื้อโปรแกรมทัวร์ ไว้ โดยผู้ใดประสงค์จะประกอบธุรกิจน าเที่ยว
จะต้องท าการยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวจากนายทะเบียนก่อน๑๑๗ หากผู้ใดประกอบธุรกิจ 
น าเที่ยวโดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ๑๑๘  

ดังนั้น ก่อนเลือกซื้อผู้บริโภคควรตรวจสอบว่าบริษัทมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวหรือไม่ จะต้อง
ตรวจสอบเลขที่ วัน เดือน ปี ที่ออกใบอนุญาต และควรตรวจสอบประวัติของบริษัทน าเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยว
ก่อนว่าบริษัทเหล่านั้นมีเรื่องร้องเรียน หรืออยู่ระหว่างการพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่ ขณะที่การเลือกซื้อรายการ
น าเที่ยวจะต้องมีการระบุรายละเอียดชัดเจนว่าราคาดังกล่าวได้รับอะไรบ้าง หากผู้บริโภคพบเจอผู้ประกอบธุรกิจ 
ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว ให้แจ้งร้องเรี ยนไปยังกรมการท่องเที่ยว โทร ๐ ๒๑๔๑ ๓๓๓๓  
เว็บไซต์ www.dot.go.th 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ได้แก่ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ช่องทางการร้องเรียน : กรมการท่องเที่ยว อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร B) ชั้น ๒ – ๓ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 

โทร : ๐ ๒๑๔๑ ๓๓๓๓ 
อีเมล : webmaster@tourism.go.th 
เว็บไซต์ : www.dot.go.th 

(๒) ปัญหาผู้ประกอบธุรกิจไม่จัดให้มีมัคคุเทศก์เดินทางไปกับนักท่องเที่ยว 
ประเด็นปัญหา : กรณีที่ผู้บริโภคพบปัญหาว่าผู้ประกอบธุรกิจไม่ได้มีการจัดให้มัคคุเทศก์หรือผู้น าเที่ยว

เดินทางท่องเที่ยวไปกับนักท่องเที่ยว ซึ่งตามปกติแล้วมัคคุเทศก์จะเป็นผู้ให้บริการเป็นปกติธุระในการ 
น านักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ โดยให้บริการเกี่ยวกับค าแนะน าและความรู้ด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว๑๑๙  
และในส่วนของผู้น าเที่ยวจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทาง
ไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ๑๒๐ ซึ่งการที่ผู้ประกอบการจะต้องมีการจัดมัคคุเทศก์หรือผู้น าเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยวทุกครั้ง๑๒๑ กรณีที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางไปต่างประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต้องจัดให้มีผู้น าเที่ยว 

                                                           
๑๑๗ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๕  
๑๑๘ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๐ 
๑๑๙ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ 
๑๒๐ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ 
๑๒๑ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง 



๒๕ 

ที่ได้ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เดินทางไปกับนักท่องเที่ยว๑๒๒ ในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ 
หรือผู้น าเที่ยว ให้ถือว่าเป็นการกระท าในทางการที่จ้างของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว๑๒๓ ซึ่งการที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ไม่ได้มีการจัดให้มีมัคคุเทศก์หรือผู้น าเที่ยวให้แก่นักเที่ยวให้การเดิน ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับโทษปรับไม่เกิน 
ห้าแสนบาท๑๒๔ 

ดังนั้น หากผู้บริโภคพบเจอปัญหาผู้ประกอบธุรกิจไม่จัดให้มีมัคคุเทศก์หรือผู้น าเที่ยวเดินทางไปกับ
นักท่องเที่ยวสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนไปยังกรมการท่องเที่ยว โทร ๐ ๒๑๔๑ ๓๓๓๓ เว็บไซต์ www.dot.go.th  

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ได้แก่ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ช่องทางการร้องเรียน : กรมการท่องเที่ยว อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร B) ชั้น ๒ – ๓ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 

โทร : ๐ ๒๑๔๑ ๓๓๓๓ 
อีเมล : webmaster@tourism.go.th 
เว็บไซต์ : www.dot.go.th 

(๓) ปัญหาบุคคลท าหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต 
ประเด็นปัญหา : ปัจจุบันนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิด

ปัญหาการขาดแคลนมัคคุเทศก์ จึงท าให้เกิดปัญหามัคคุเทศก์เถื่อนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งมัคคุเทศก์เถื่อนโดยส่วนมาก
ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ท าให้มีผลเสียต่อประเทศชาติและยังก่อให้เกิดการว่างงานของมัคคุเทศก์ในพ้ืนที่  
แหล่งท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้มัคคุเทศก์ในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจ านวนมาก และนอกจากนี้
มัคคุเทศก์เถื่อนส่วนมากมีพฤติกรรมน าบัตรมัคคุเทศก์ปลอม มาท าหน้าที่เป็นไกด์น าเที่ยวให้กลุ่มทัวร์
ชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทย โดยไม่มีความรู้ความเข้าใจขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมที่ดีของเมืองไทย 
ท าให้นักท่องเที่ยวไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เนื่องจากไม่ได้ผ่านการอบรมที่ถูกต้องที่ไม่ผ่านการอบรม และเป็นการ
กระท าไปเพื่อหลอกลวง เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ท าให้บริษัททัวร์น าเที่ยวหลายคณะเสียหาย 
ซึ่งผู้ใดประสงค์จะเป็นมัคคุเทศก์จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากนายทะเบียน๑๒๕ แสดงเครื่องหมาย
การเป็นมัคคุเทศกซ์ึ่งได้รับใบอนุญาต และมัคคุเทศก์ต้องไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง อันจะน าซึ่งความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงเกียรติยศและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ๑๒๖ หากผู้ใดท าหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต 
เป็นมัคคุเทศก์ หรือท าหน้าที่มัคคุเทศก์ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืน ต้องรับโทษจ าคุก 
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ๑๒๗ 

ดังนั้น หากผู้บริโภคพบเห็นพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการกระท าหน้าที่ เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่ได้  
รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ สามารถด าเนินการร้องเรียนไปยังนายทะเบียนธุรกิจน าเที่ ยวและมัคคุเทศก์กลาง
หรือนายทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา แล้วแต่กรณี  หรือตรวจสอบใบอนุญาตมัคคุเทศก์ได้ที่  

                                                           
๑๒๒ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๓ วรรคสอง 
๑๒๓ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๓ วรรคสาม 
๑๒๔ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๕ 
๑๒๕ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๙ 
๑๒๖ กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๒๗ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๖ 

http://www.dot.go.th/


๒๖ 

กรมการท่องเที่ยว โทร ๐ ๒๑๔๑ ๓๓๓๓ เว็บไซต์ www.dot.go.th หรือสามารถด าเนินการร้องทุกข์ได้ที่ 
สถานีต ารวจท้องที่เกิดเหตุ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ไดแ้ก่ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ช่องทางการร้องเรียน : กรมการท่องเที่ยว อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร B) ชั้น ๒ – ๓ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 

โทร : ๐ ๒๑๔๑ ๓๓๓๓ 
อีเมล : webmaster@tourism.go.th 
เว็บไซต์ : www.dot.go.th 

(๔) ปัญหาบุคคลท าหน้าที่เป็นผู้น าเที่ยวโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน 
ประเด็นปัญหา : ในกรณีที่ผู้บริโภคพบปัญหาว่าผู้น าเที่ยว ซึ่งมีหน้าที่น าลูกค้าจากประเทศไทยเดินทางไป

ท่องเที่ยวในต่างประเทศ คอยอ านวยความสะดวก การแนะน าข้อมูล แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าได้รับ
ความพึงพอใจ ลักษณะการท างานคือ น าลูกค้าออกจากประเทศไทยและกลับมายังประเทศไทยอย่างปลอดภัย 
รวมถึงประสานงานการนาเที่ยวกับมัคคุเทศก์ตั้งแต่เริ่มต้นการเดินทางจนเดินทางกลับมายังประเทศ โดยบุคคลใด 
ที่จะเป็นผู้น าเที่ยวต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าเที่ยวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายได้ก าหนดไว้๑๒๘ แต่กลับพบว่า
ผู้น าเที่ยวไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้ใดท าหน้าที่เป็นผู้น าเที่ยวโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้น าเที่ยว ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ๑๒๙ 

ดังนั้น หากผู้บริโภคพบเจอปัญหาบุคคลที่เป็นผู้น าเที่ยวโดยไม่ได้มีการจดทะเบียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
ไปยังกรมการท่องเที่ยว โทร ๐ ๒๑๔๑ ๓๓๓๓ เว็บไซต์ www.dot.go.th  

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ได้แก่ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ช่องทางการร้องเรียน : กรมการท่องเที่ยว อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร B) ชั้น ๒ – ๓ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 

โทร : ๐ ๒๑๔๑ ๓๓๓๓ 
อีเมล : webmaster@tourism.go.th 
เว็บไซต์ : www.dot.go.th 

(๕) ปัญหาการขอยกเลิกการน าเที่ยวและไม่ได้รับเงินคืน 
ประเด็นปัญหา : ในกรณีท่ีนักท่องเที่ยวพบปัญหาว่า ได้มีการจองทริป (การน าเที่ยว) และได้มีการช าระเงิน

ค่าบริการ การจองทั้งหมดหรือบางส่วน ต่อมามีเหตุสุดวิสัยที่ท าให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้ หรือมีเหตุ
ให้ต้องยกเลิกการจองทริป (การน าเที่ยว) ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว โดยผู้ประกอบธุรกิจ  
น าเที่ยวจะต้องด าเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่นักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าอัตราตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการธุรกิจ
น าเที่ยวและมัคคุเทศน์ก าหนดไว้๑๓๐ ซ่ึงในกรณีที่นักท่องเที่ยวมีเหตุดังกล่าว การที่จะขอเงินค่าบริการที่ช าระไว้แล้ว
                                                           
๑๒๘ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๔ 
๑๒๙ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๙๐ 
๑๓๐ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๘ 
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๒๗ 

คืนให้นักท่องเที่ยวจะต้องแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนจากผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว โดยเมื่อนักท่องเที่ยว 
แจ้งความประสงค์ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบแล้ว ให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการที่จะต้องจ่ายเงินคืน
แก่นักท่องเที่ยวในอัตรา๑๓๑ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ก่อนวันที่น าเที่ยว ให้คืนอัตราเดิมของเงินค่าบริการทั้งหมด 

(๒) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ก่อนวันที่น าเที่ยว ให้คืนในครึ่งหนึ่งของเงินค่าบริการทั้งหมด 

(๓) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน
ก่อนวันที่น าเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ 

การคืนเงินนั้น ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องคืนเงินจ านวนเงินที่หลังผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวได้น ามาหัก
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได ้ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีหลักฐานในการจ่าย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ค่ามัดจ า
บัตรโดยสารเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอ่ืนๆ๑๓๒ หากผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวไม่คืนเงินค่าบริการ 
ทีน่ักท่องเที่ยวได้ช าระไว้ หรือคืนน้อยกว่า ให้นักท่องเที่ยวร้องเรียนต่อนายทะเบียน๑๓๓ 

ดังนั้น หากนักท่องเที่ยวได้พบเจอปัญหาการยื่นขอยกเลิกทริป (การน าเที่ยว) โดยไม่ได้รับเงินค่าบริการคืน
จากผู้ประกอบธุรกิจ ให้ด าเนินการร้องเรียนไปยังนายทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางหรือนายทะเบียน
ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา แล้วแต่กรณี หรือด าเนินการแจ้งเรื่องร้องเรียนไปยัง กรมการท่องเที่ยว  
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๓๓๓๓ เว็บไซต์ www.dot.go.th 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ได้แก่ 
(๑) พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๒) ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับอัตรา

การจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ช่องทางการร้องเรียน : กรมการท่องเที่ยว อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ 
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร B) ชั้น ๒ – ๓ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 

โทร : ๐ ๒๑๔๑ ๓๓๓๓ 
อีเมล : webmaster@tourism.go.th 
เว็บไซต์ : www.dot.go.th 

 

                                                           
๑๓๑ ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงิน
ค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑ 
๑๓๒ ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงิน
ค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒ 
๑๓๓ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๐ ประกอบ ประกาศคณะกรรมการธุรกิจ 
น าเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓  
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๒๘ 

(๖) ปัญหาผู้ประธุรกิจน าเที่ยวไม่ได้จัดบริการตามที่ได้มีการโฆษณาหรือชี้ชวนเกี่ยวกับรายการน าเที่ยว 
ประเด็นปัญหา : ปัจจุบันถือได้ว่าสื่อโฆษณาเป็นจุดขายอย่างหนึ่งที่ส าคัญส าหรับผู้ประกอบการ 

ในการช่วยเหลือให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น เมื่อได้มีการซื้อทริป (การน าเที่ยว) มาแล้วกลับพบว่าไม่ได้
เป็นไปตามที่ได้มีการโฆษณาไว้ เช่น ได้มีการโฆษณาเที่ยวเกาะ ๔ เกาะภายในหนึ่งวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 
จ่ายเพียง ๙๙๙ บาท แต่เมื่อซื้อทริปไปแล้วกลับพบว่า มีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ิมเติมนอกเนื่องจากราคาที่ได้มีการ
โฆษณาไว้ ซึ่งการโฆษณาชี้ชวนเกี่ยวกับรายการน าเที่ยวนั้น ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะต้องจักท าเป็นเอกสาร 
เช่น๑๓๔ ชื่อผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว และสถานที่และเลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว ระยะเวลาที่ใช้  
ในการน าเที่ยว ค่าบริการและวิธีการช าระค่าบริการ ลักษณะและประเภทของยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 
จุดหมายปลายทางและที่แวะพัก รวมทั้งสถานที่ส าคัญในการน าเที่ยว ลักษณะและประเภทของที่พัก  
และจ านวนครั้งของอาหารที่จัดให้ การจัดให้มีมัคคุเทศก์หรือผู้น าเที่ยว จ านวนขั้นต่ าของนักท่องเที่ยวส าหรับการ 
น าเที่ยว ในกรณีมีเงื่อนไขว่าต้องมีนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าจ านวนที่ก าหนด การจัดให้มีการประกันภัยส าหรับ
อุบัติเหตุ  

ดังนั้น หากผู้ประกอบการไม่ได้มีการแจ้งราคาดังกล่าวให้ครบถ้วนจะต้องรับโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาท  
ถึงห้าหมื่นบาท๑๓๕ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ช่องทางการร้องเรียน : กรมการท่องเที่ยว อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร B) ชั้น ๒ – ๓ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 

โทร : ๐ ๒๑๔๑ ๓๓๓๓ 
อีเมล : webmaster@tourism.go.th 
เว็บไซต์ : www.dot.go.th 

(๗) ปัญหาการหลอกขายทริปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ 
ประเด็นปัญหา : เนื่องจากปัจจุบันการมักจะมีการเปิดบูธขายโปรแกรมทริปเที่ยวเป็นประจ าในราคาถูก 

โดยการจองโปรแกรมทัวร์มีทั ้งแบบก าหนดวันและไม่ก าหนดวันเดินทาง จึงท าให้เกิดความน่าเชื ่อถือ  
มีนักท่องเที่ยวหลงเชื่อจ านวนมากซื้อโปรแกรมทัวร์ และเมื่อใกล้ถึงก าหนดวันเดินทางถูกแจ้งยกเลิก เมื่อท าการติดต่อ
ทางผู้ประกอบธุรกิจอ้างว่าบริษัทฯ ขาดสภาพคล่องทางการเงินจึงไม่มีเงินจ่ายค่ามัดจ ากับทางโรงแรมที่จองไว้ 
จึงไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวในวันและเวลาดังกล่าวได้ เมื่อทวงถามเพ่ือจะขอเงินค่าซื้อโปรแกรมการทัวร์คืน 
กลับถูกปฏิเสธและบ่ายเบี่ยงเรื่อยมา และปิดบริษัทหลบหนีไป ในกรณีดังกล่าวผู้ประกอบธุรกิจได้มีการกระท า
ความผิดฐานฉ้อโกง หลอกลวงผู้อ่ืนด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง  
ผู้นั้นกระท าความผิดฐานฉ้อโกง ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ๑๓๖  
อีกท้ังเป็นการแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่า ผู้ประกอบธุรกิจมีเจตนาไม่เปิดทริปเที่ยวตั้งแต่แรก แต่ออกบูธเปิดขาย
เพ่ือให้คนเข้ามาซื้อเพ่ือหวังเอาเงินของผู้ซื้อและปิดบริษัทหนีไปถือว่าเป็นความผิดฉ้อโกงประชาชน ผู้กระท า

                                                           
๑๓๔ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๖ 
๑๓๕ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๓ 
๑๓๖ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑  



๒๙ 

ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ๑๓๗ และผู้บริโภคควรรีบด าเนินการ
ร้องเรียนหรือปรากฏต่อนายทะเบียนว่าผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับธุรกิจน าเที่ยว 
ให้นายทะเบียนด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยโดยเร็วและเป็นธรรม๑๓๘ 

ดังนั้น ผู้บริโภคต้องการจะซื้อโปรแกรมทริปเที่ยวควรท าการศึกษาบริษัทที่จะท าการซื้อโปรมแกรมเที่ยวให้ถี่ถ้วน 
อย่าเห็นแก่ราคาถูกหรือโปรโมชั่น หากผู้บริโภคพบเจอปัญหาดังกล่าวสามารถท าการร้องเรียนได้ที่กรมการท่องเที่ยว 
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๓๓๓๓ เว็บไซต์ www.dot.go.th 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ได้แก่ 
(๑) พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๒) ประมวลกฎหมายอาญา 

ช่องทางการร้องเรียน : กรมการท่องเที่ยว อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร B) ชั้น ๒ – ๓ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๑๔๑ ๓๓๓๓ 
อีเมล : webmaster@tourism.go.th 
เว็บไซต์ : www.dot.go.th 

(๘) ปัญหาผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต 
ประเด็นปัญหา : กรณีที่ผู้บริโภคพบเจอปัญหาว่า โรงแรมที่ตนเข้าพักไม่ได้มีการการอนุญาตประกอบธุรกิจ

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หมายถึง การประกอบธุรกิจโรงแรมได้นั้น จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
จากนายทะเบียนโรงแรม๑๓๙ ได้แก่  อธิบดีกรมการปกครองหากโรงแรมตั้งอยู่ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวังต่างๆ โดยโรงแรมจะต้องมีสถานที่ตั้งท าเลที่เหมาะสม  
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของผู้พักและมีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย เส้นทางเข้าออกโรงแรม
ต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจร หรือในกรณีที่ใช้พ้ืนที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในอาคารเดียวกันกับการ
ประกอบกิจการอ่ืนต้องแบ่งสถานที่ให้ชัดเจน และการประกอบกิจการอ่ืนต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบ
ธุรกิจโรงแรม ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณหรือใกล้เคียงกับโบราณสถาน ศาสนสถานหรือสถาน อันเป็นที่เคารพในทางศาสนา 
หรือสถานที่อ่ืนใดอันจะท าให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม กระทบต่อความมั่นคงและการด ารงอยู่ของสถานที่ 
หรือจะท าให้ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น๑๔๐ โดยทางโรงแรมจะต้องจัดให้มีการบริการ
และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พัก๑๔๑ ซึ่งการที่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมไม่ได้มีการยื่นค าขอในการ 
ขออนุญาต ถือว่าไม่ได้มีการตรวจสอบสถานที่พักจากนายทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตั้ง ขนาด ลักษณะ  
สิ่งอ านวยความสะดวก หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรมแต่ละประเภทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

                                                           
๑๓๗ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๓ วรรคแรก 
๑๓๘ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๐ 
๑๓๙ พระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๕ 
๑๔๐ กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓ 
๑๔๑

 กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔ 



๓๐ 

ซึ่งหากฝ่าฝืนการประกอบธุรกิจโดยไม่มีใบอนุญาต ผู้นั้นจะต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 
สองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่๑๔๒ 

ดังนั้น หากผู้บริโภคพบเจอปัญหาประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน 
ไปยังกรมการปกครอง โทร : ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๕๑ ๘ เว็บไซต์ : www.dopa.go.th 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ได้แก่  
(๑) พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๒) กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ช่องทางการร้องเรียน : ได้แก่ 
(๑) กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐  

โทร : ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๕๑ ๘ 
อีเมล : webmaster@dopa.go.th 
เว็บไซต์ : www.dopa.go.th 

(๒) ต่างจังหวัดให้ยื่น ณ ที่ท าการปกครองอ าเภอ หรือที่ท าการปกครองก่ิงอ าเภอท้องที่ที่โรงแรมตั้งอยู่ 

(๙) ปัญหาการเปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม เพิ่มหรือลดจ านวนห้องพัก หรือเปลี่ยนชื่อโรงแรม 
โดยไม่ได้รับอนุญาต 

ประเด็นปัญหา : ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงแรมได้มีการเปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม เพ่ิมหรือลด
จ านวนห้องพักหรือเปลี่ยนชื่อโรงแรม การจะด าเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องยื่นค าขอ 
หรือแจ้งความประสงค์ทั่วไป ตามแบบ ร.ร. ๑/๓๑๔๓ ต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่ที่โรงแรมตั้งอยู่ โดยนายทะเบียน 
จะท าหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของค าขอ๑๔๔ และให้นายทะเบียน 
แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ขอทราบภายในห้าวันท าการนับแต่วันยื่นค าขอ พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาให้ผู้ขอแก้ไข 
หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วผู้ขอไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ให้นายทะเบียนคืนค าขอแก่ผู้ขอ  
หากในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ยื่นค าขอไปแล้วและไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จหรือไม่ด าเนินการตามที่ได้ยื่นค าขอ 
และมีการเปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม เพ่ิมหรือลดจ านวนห้องพักซึ่งมีผลกระทบต่อโครงสร้างของโรงแรม
โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาต๑๔๕ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมต้องรับโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีก
วันละไม่เกินสองหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง๑๔๖ และกรณีของการเปลี่ยนชื่อโรงแรมโดยไม่ได้
รับอนุญาตนั้น ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ต้องรับโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกวันละไม่เกิน
ห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง๑๔๗ 

                                                           
๑๔๒

 พระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๙ 
๑๔๓ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดแบบค าขอรับใบอนุญาต ค าขอต่ออายุใบอนุญาต ค าขอโอน/รับโอน
ใบอนุญาต ค าขอหรือการแจ้งความประสงค์ทั่วไป และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตาม พระราชบัญญัติโรงแรม 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑ (๔)  
๑๔๔ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม เพ่ิมหรือลดจ านวน
ห้องพัก หรือเปลี่ยนชื่อโรงแรม ข้อ ๑ 
๑๔๕ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๒ 
๑๔๖ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๐  
๑๔๗ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๑ 

http://www.dopa.go.th/


๓๑ 

ดังนั้น หากผู้ประกอบธุรกิจจะด าเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ ควรที่จะด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการประกอบกิจการโรงแรม หากผู้บริโภคพบเจอปัญหาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถ
แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ กรมการปกครอง โทร : ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๕๑ ๘ เว็บไซต์ : www.dopa.go.th 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ได้แก่  
(๑) พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๒) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดแบบค าขอรับใบอนุญาต ค าขอต่ออายุใบอนุญาต  

ค าขอโอน/รับโอนใบอนุญาต ค าขอหรือการแจ้งความประสงค์ทั่วไป และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  
ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๓) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม  
เพ่ิมหรือลดจ านวนห้องพัก หรือเปลี่ยนชื่อโรงแรม  

ช่องทางการร้องเรียน : ได้แก่ 
(๑) กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐  

โทร : ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๕๑ ๘ 
อีเมล : webmaster@dopa.go.th 
เว็บไซต์ : www.dopa.go.th 

(๒) ต่างจังหวัดให้ยื่น ณ ที่ท าการปกครองอ าเภอ หรือที่ท าการปกครองก่ิงอ าเภอท้องที่ที่โรงแรมตั้งอยู่ 

(๑๐) ปัญหาโรงแรมปฏิเสธไม่รับบุคคลที่ประสงค์จะเข้าพักในโรงแรมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
ประเด็นปัญหา : ในกรณีที่ผู้บริโภคพบเจอปัญหาโรงแรมปฎิเสธไม่ให้พักทั้งที่มีห้ องว่างสามารถ 

ให้นักท่องเที่ยวพักได้ แต่กลับปฎิเสธทั้งที่ไม่มีเหตุอันสมควรใดๆ ซึ่งการปฎิเสธนั้น ทางโรงแรมหรือผู้จัดการ
สามารถด าเนินการปฎิเสธได้๑๔๘ หากมีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าบุคคลนั้นจะเข้าไปหลบซ่อน มั่วสุม หรือกระท าการใด
อันเป็นความผิดอาญาขึ้นในโรงแรม หรือก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผู้พักอ่ืนในโรงแรม หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
บุคคลนั้นไม่สามารถจ่ายค่าห้องพักได้ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคติดต่อ
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือมีเหตุอันใดที่สมควรแก่การไม่ให้พัก ดังนั้น การที่ผู้ประกอบธุรกิจหรือโรงแรม
ปฏิเสธไม่รับบุคคลที่ประสงค์จะเข้าพักในโรงแรมโดยไม่มีเหตุดังกล่าว ต้องรับโทษปรับทางปกครองตั้งแต่ห้าพันบาท
ถึงสองหมื่นบาท๑๔๙ 

ดังนั้น หากผู้บริโภคต้องการหาที่พักโรงแรมควรศึกษาสอบถามทางโรงแรมก่อนเดินทาง หรือวางแผน 
การพักผ่อนโดยการจองโรงแรมไว้ล่วงหน้าเพ่ือตัดปัญหาไม่มีที่พัก หาผู้บริโภคพบเจอโรงแรมปฏิเสธไม่รับเข้าพัก
ในโรงแรมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้แจ้งเรื่องร้องเรียนไปยัง กรมการปกครอง โทร : ๐๒ ๒๒๑๐ ๑๕๑๘ 
เว็บไซต์ : www.dopa.go.th 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ได้แก่ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ช่องทางการร้องเรียน : ได้แก่ 
(๑) กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐  

โทร : ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๕๑ ๘ 
อีเมล : webmaster@dopa.go.th 

                                                           
๑๔๘ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๙ 
๑๔๙ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๘ 

http://www.dopa.go.th/
http://www.dopa.go.th/
http://www.dopa.go.th/


๓๒ 

เว็บไซต์ : www.dopa.go.th 
(๒) ต่างจังหวัดให้ยื่น ณ ที่ท าการปกครองอ าเภอ หรือท่ีท าการปกครองก่ิงอ าเภอท้องที่ที่โรงแรมตั้งอยู่ 

(๑๑) ปัญหาห้องพักไม่ตรงตามที่ได้มีการโฆษณา 
ประเด็นปัญหา : กรณีที่ผู้บริโภคพบว่าได้มีการจองห้องพักผ่านทางแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ง่ายและสะดวก 

เนื่องสามารถขอดูห้องพักได้ โดยผ่านทางแอปพลิเคชั่นต่างๆ ได้ที่มีการโฆษณาห้องพัก ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง
ราคาที่มีให้เลือก อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นลดราคาห้องพักเป็นสิ่งดึงดูดใจผู้บริโภค แต่เมื่อผู้บริโภคเข้าพัก กลับพบว่า
ห้องพักไม่ตรงตามที่ได้มีการโฆษณาไว้ เนื่องจากสภาพห้องจริงดูเก่า สกปรกไม่มีความสะอาด ท าให้ผู้บริโภค
ไม่ได้รับความสะดวกสบายในการเข้าใช้บริการ เช่น แอร์เสียไม่ท างาน มีเชื้อราติดเกาะเป็นคราบที่ชักโคก 
ฝักบัวน้ าไหลออกเป็นสีสนิม เตียงมีคราบสกปรกต่างๆ ติดอยู่  รวมทั้งเดินทางไกลกว่าที่ ได้มีการแจ้งไว้  
ในทางแอปพลิเคชั่น ท าให้การเดินทางล าบากขาดความสะดวกในการเดินทาง อาคารที่มีสภาพช ารุดทรุดโทรม
หรือปล่อยให้มีสภาพรกรุงรังจนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคที่เข้าใช้บริการหรือมีลักษณะไม่ถูกต้อง
ด้วยสุขลักษณะของการใช้เป็นที่อยู่อาศัย เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบกิจการ
จัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งต่อเนื่องกับอาคารทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจัดการอย่างอ่ืน
ตามความจ าเป็นเพ่ือมิให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะภายในเวลาซึ่งก าหนด  
ให้ตามสมควร๑๕๐ หากผู้ประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวาง
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ๑๕๑ และการที่ผู้ประกอบกิจการท าให้ผู้บริโภคเข้าใจ สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระส าคัญ
ประการอ่ืนอันเกี่ยวกับบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเอง หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจ
ผิดเช่นว่านั้น ผู้ประกอบกิจการต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ า  
ทั้งปรับ๑๕๒ และถ้าผู้กระท าความผิดซ้ า ผู้กระท าต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ๑๕๓  

ดังนั้น หากผู้บริโภคเจอห้องพักไม่ตรงปก สามารถแจ้งผู้ประกอบกิจการขอร้องเรียนได้ดังนี้ ขอย้าย
สถานที่ ขอเปลี่ยนห้องพัก ขอลดราคาที่พัก โดยในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้ ให้ผู้บริโภค  
รวมหลักฐานต่างๆ เช่น รายการต่างๆที่ด าเนินการจองห้องพัก รูปถ่ายภายในห้องพัก และรวบรวมหลักฐาน
ด าเนินการร้องเรียนได้ที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สายด่วน ๑๑๖๖ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ได้แก่  
(๑) พระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ.๒๕๓๕  
(๒) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  

ช่องทางการร้องเรียน : ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 

 

                                                           
๑๕๐ พระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๑ 
๑๕๑ พระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๙ 
๑๕๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง 
๑๕๓ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๗ วรรคสอง 

http://www.dopa.go.th/


๓๓ 

สายด่วน : ๑๑๖๖ 
ร้องทุกข์ทางอิเล็กทรอนิกส์ : complaint.ocpb.go.th 
เว็บไซต์ : www.ocpb.go.th 

๔. ข้อแนะน าที่ผู้บริโภคควรรู้ 
๔.๑ ข้อแนะน าที่ผู้บริโภคควรรู้เกี่ยวกับการเลือกซ้ือแพ็คเกจทัวร์ไม่ให้ถูกหลอก๑๕๔

 

(๑) เลือกซื้อทัวร์กับบริษัททัวร์ที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจน าเที่ยวอย่างถูกต้อง เช่น มีใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจน าเที่ยวถูกต้อง ตรงประเภท และยังไม่หมดอายุ (ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวโดยทั่วไป 
จะมีอายุ ๒ ปี และจะต้องท าการต่ออายุทุกๆ ๒ ปี) ทั้งนี้ ควรระวังบริษัททัวร์ที่ใส่เลขที่อนุญาตปลอมเพ่ือให้ดู
เหมือนว่าทัวร์เป็นทัวร์ที่ถูกต้อง ผู้บริโภคควรท าการตรวจสอบกับกรมการท่องเที่ยว 

(๒) เลือกซื้อทัวร์กับบริษัททัวร์ที่มีความน่าเชื่อถือและมั่นใจได้จริง เช่น บริษัททัวร์ชั้นน าของสายการบิน 
บริษัททัวร์ที่ไม่เปลี่ยนชื่อบริษัทบ่อย เว็บไซต์ของบริษัทเป็นเว็บที่เปิดใช้เวลานานพอสมควร ลักษณะการจดทะเบียน
ธุรกิจ บริษัทที่ระบุชัดเจนได้ว่าส านักงานที่ตั้ง มีตัวตนอยู่จริง มีเบอร์โทรและอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้  
และติดต่อกับบุคคลใดได้บ้าง หรืออ้างอิงจากเพ่ือนหรือคนรู้จักที่เคยไปเที่ยวกับบริษัททัวร์ที่เลือกซื้อ เป็นต้น  

(๓) เลือกทัวร์ที่มีโปรมแกรมเท่ียวอย่างชัดเจน 
(๔) ไม่เลือกทัวร์ที่ราคาแพง หรือราคาถูกจนเกินไปโดยไม่ทราบถึงมาตรฐานการบริการ 
(๕) บัญชีธนาคารที่โอนเงินเข้าไปควรตรวจสอบว่า เป็นชื่อของใครในบริษัท เช่น ชื่อกรรมการผู้มีอ านาจ

ของบริษัททัวร์ที่ซื้อจริง ไม่ควรโอนให้พนักงานหรือผู้ติดต่อเพราะความไว้วางใจ 

๔.๒ ข้อแนะน าที่ผู้บริโภคควรรู้เกี่ยวกับสิทธิเยียวยาและชดเชยค่าเสียหายจากการจองห้องพักที่ไม่ตรง
ตามโฆษณา๑๕๕ 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ก าหนดให้ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้ง
ค าพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ 
สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา  
และสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ซึ่งสิทธิที่ผู้บริโภคพึงได้รับในอันดับแรกที่สามารถ 
เรียกร้องได้ทันทีเมื่อพบกับเหตุการณ์ห้องพักไม่ตรงปกคือ ขอย้ายสถานที่ เปลี่ยนห้องพัก ลดราคาที่พัก ย้ายที่พัก
ไปสถานที่ใหม่ โดยผู้ประกอบการเป็นผู้ด าเนินการในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากทางผู้ประกอบการไม่รับผิดชอบ
ผู้บริโภคสามารถเรียกร้องค่าเสียหายในข้อหา เจตนาเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างไม่เป็นธรรมจงใจให้เกิดความเสียหาย
หรือเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือไม่น าพาต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค หรือกระท าการเป็นการฝ่าฝืน  
ต่อความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบอาชีพหรือธุรกิจได้ หรือสามารถร้องเรียนได้ที่ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค สายด่วน ๑๑๖๖ และทางเว็ปไซต์ www.ocpb.go.th 

 
 
 
 
 
 

                                                           
๑๕๔ สืบค้น ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค www.ocpb.go.th 
๑๕๕ สืบค้น ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค www.ocpb.go.th 



๓๔ 

๔.๓ ข้อแนะน าทีผู่้บริโภคควรรู้เกี่ยวกับช่องทางการจองที่พัก๑๕๖ 
ผู้บริโภคสามารถจองที่พักได้หลายช่องทาง ดังนี้ 
(๑) บนเว็บไซต์ของที่พัก ที่พักหลายแห่งมีเว็บไซต์และระบบจองห้องพักเป็นของตัวเองซึ่งผู้บริโภค  

จะได้ข้อมูลและรายละเอียดของที่พักท่ีถูกต้องที่สุดเพราะโรงแรมเป็นผู้จัดท าเอง ผู้บริโภคสามารถเห็นภาพรวม
ในการให้บริการของที่พักได้ มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย อย่างไรก็ตามสถานที่พักอาจไม่มีสภาพตามที่ได้
โฆษณาในเว็บไซต์ 

(๒) โดยการติดต่อกับห้องพักทางโทรศัพท์หรือช่องทางสื่อสารอ่ืนๆ (Line, Facebook) ที่ พัก 
ในประเทศไทยจ านวนมากเปิดให้ผู้บริโภคสามารถติดต่อเพ่ือจองห้องพักในช่องทางที่ไม่เป็นทางการได้  
โดยอาจรับจองห้องพักแล้วให้ผู้บริโภคโอนเงินมัดจ าบางส่วนภายในเวลากี่วันนับแต่ที่จอง ช่องทางนี้ผู้บริโภค
อาจได้อัตราราคาค่าที่พักดีกว่าที่ได้โฆษณาในช่องทางแบบทางการ รวมถึงสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติ ม 
จากผู้ประกอบธุรกิจได้โดยตรง แต่ก็มีความเสี่ยงที่อาจถูกหลอกลวง หรือหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นอาจไม่มีหลักฐาน 
ที่ชัดเจนพอในการด าเนินคดี 

(๓) บนเว็บไซต์รวมที่พัก เป็นช่องทางการจองที่พักผ่านเว็บไซต์ซึ่งรวบรวมที่พักให้ผู้บริโภคค้นหาตามปัจจัย
พิจารณาต่างๆ เว็บไซต์มักด าเนินการในระดับสากล เช่น Booking Agoda หรือ Traveloka ผู้บริโภคสามารถ
ค้นหาที่พักโดยระบุข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น เมือง วันเวลาเข้าพัก จ านวนผู้เข้าพัก ก็จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ  
ที่พักที่มีให้บริการ ทั้งภาพห้องพัก ลักษณะห้องพัก ราคาและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียดอ่ืนๆ 
รวมถึงคะแนนและความเห็นจากผู้ที่เคยเข้าพัก ช่องทางนี้ก่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ 
ผู้บริโภคสามารถเลือกท่ีพักได้ตามความต้องการของตนทั้งด้านราคาและคุณภาพ อย่างไรก็ตามการจองห้องพัก
ตามช่องทางนี้เป็นการท าผ่านเว็บไซต์ตัวกลางซึ่งอาจมีปัญหาในการประสานงานกับเจ้าของที่พัก และอาจมีปัญหา
การหลอกลวง เช่น ที่พักไม่มีอยู่จริง ซึ่งแม้เว็บไซต์จะได้พยายามตรวจสอบแล้วก็อาจมีกรณีหลุดรอดไปได้ 

๕. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๑) พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจน 

การประกอบอาชีพของคนไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เผยแพร่ประเทศไทยในด้านความงามของธรรมชาติ 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ตลอดจน
กิจการอย่างอ่ืนอันจะเป็นการชักจูงให้มีการเดินทางท่องเที่ยว อ านวยความสะดวกและความปลอดภัย 
แก่นักท่องเที่ยว ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความเป็นมิตรไมตรีระหว่างประชาชนและระหว่างประเทศ  
โดยอาศัยการท่องเที่ยว เป็นต้น 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=561787&ext=pdf 

(๒) พระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการด าเนินงานควบคุมดูแลในด้านสาธารณสุข ก าหนดมาตรการ

ก ากับดูแลและป้องกันเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อม สนับสนุนและเกี่ยวข้องกับการด าเนินการในเรื่อง  
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจประกาศ
พ้ืนที่ควบคุมเหตุร าคาญเพ่ือระงับและจัดการตามความจ าเป็นไม่ให้เหตุร าคาญนั้นเกิดขึ้นอีก ตลอดจนก าหนดให้ 
ผู้ขออนุญาตในกิจการบางประเภทหรือบางขนาดต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด

                                                           
๑๕๖ สืบค้น สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย www.thaitourism.or.th 



๓๕ 

ก่อนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต ก าหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
และการก าหนดโทษเพ่ืออ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน หรือผู้บริโภค 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=558814&ext=pdf 

(๓) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบก่อนการด าเนินการ

ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร แทนการขออนุญาต เพื่อให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วแก่
ประชาชนรวมถึงบทก าหนดโทษ อัตราโทษ และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=564433&ext=pdf 

(๔) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเป็นการทั่วไป คุ้มครองผู้บริโภค 

ด้านการโฆษณา คุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัย การคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก การคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านสัญญา โดยก าหนดหน้าที่ ของผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาต่อผู้บริโภคและก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงการด าเนินคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=302495&ext=pdf 

(๕) พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยว 

และแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนสนับสนุนการประกอบธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้มีมาตรฐานสากล  
โดยมีส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่ งเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
เป็นผู้ด าเนินการแทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ด าเนินการอยู่เดิม ประกอบกับมาตรฐานเกี่ยวกับการคุ้มครอง
นักท่องเที่ยวและมาตรการในการก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือประโยชน์  
แห่งธุรกิจน าเที่ยว รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=868979&ext=pdf 

(๖) พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเป็นกลไก

ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศให้ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรร ม 
และสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=834626&ext=pdf 

(๗) พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมและก าหนด

หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพของการประกอบธุรกิจโรงแรมแต่ละประเภท 
สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=510490&ext=pdf 

(๘) กฎกระทรวงการด าเนินการตามข้อผูกพันที่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีอยู่กับนักท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่เกี่ยวก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีหน้าที่ด าเนินการตามข้อผูกพัน 

ที่มีอยู่กับนักท่องเที่ยวก่อนวันที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวสิ้นสุดลง โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=807139&ext=pdf 

https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=558814&ext=pdf
https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=302495&ext=pdf


๓๖ 

(๙) กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนดประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับและการออกใบอนุญาต การขอและการต่ออายุใบอนุญาต การขอรับ  
และการออกใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวและประกอบธุรกิจน าเที่ยวสาขาและการแจ้งเลิกสาขา 
สถานที่ประกอบธุรกิจน าเที่ยว  

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=807126&ext=pdf 

(๑๐) กฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะต้อง 

วางหลักประกันต่อนายทะเบียน ณ ส านักงานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาที่มีหน้าที่และอ านาจ
ครอบคลุมสถานที่ประกอบธุรกิจน าเที่ยวของผู้รับใบอนุญาต 

สืบค้น : http://ttaa.or.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%81%E0%B8%8E% 
E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E
0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0
%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%
B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B
8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8
%A3%E0%B8%B0.pdf 

(๑๑) กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนดประเภทของโรงแรม หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ขนาด ลักษณะ สิ่งอ านวยความสะดวก หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรม  
เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดและควบคุมมาตรฐานของโรงแรม ส่งเสริมการประกอบธุรกิจโรงแรมและส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิง่แวดล้อม ความมั่นคงแข็งแรง สุขลักษณะและความปลอดภัยของโรงแรม 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=579242&ext=pdf 

(๑๒) กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยว 
และมัคคุเทศก์ ๒๕๓๕ 

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนดห้ามไม่ให้มัคคุเทศก์ทั่วไปปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์
พิเศษโดยแยกประเภทของมัคคุเทศก์พิเศษตามสาขาความช านาญ และแยกใบอนุญาตไว้ตามประเภทของ
มัคคุเทศก์การฝึกอบรมมัคคุเทศก์ได้ก าหนดหลักสูตรการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไปให้มีความรู้ครอบคลุมถึงการน าเที่ยว
ทุกสาขา ทัง้นี้ เพื่อให้มีมัคคุเทศก์มีจ านวนเพียงพอกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปัจจุบัน 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=851912&ext=pdf 

(๑๓) กฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยว 
และมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

สาระส าคัญ : กฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนดให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีวัตถุประสงค์ด าเนินกิจการ
เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การปลูกฝังทัศนคติและความส านึกในการคุ้มครอง ดูแลรักษา บูรณะ และพัฒนา
ทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งการจัดหาที่พัก การอ านวยความสะดวก หรือการให้บริการในกิจการที่ เกี่ยวกับ 
การทัศนาจร หรือกิจการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แก่การด าเนินการดังกล่าวอันเข้าลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจน า
เที่ยวและเป็นมัคคุเทศก์ ซึ่งก าหนดให้ไม่ใช้บังคับแก่ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

http://ttaa.or.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%81%E0%B8%8E%25


๓๗ 

เช่นเดียวกับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัท ขนส่ง จ ากัด 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=851910&ext=pdf 

(๑๔) ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดอัตรา
การจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สาระส าคัญ : กฎหมายที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่
นักท่องเที่ยว 

สืบค้น : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/055/T_0016.PDF 

(๑๕) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดแบบค าขอรับใบอนุญาต ค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
ค าขอโอน/รับโอนใบอนุญาต ค าขอหรือการแจ้งความประสงค์ทั่วไป และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับก าหนดแบบค าขอรับใบอนุญาต ค าขอต่ออายุใบอนุญาต ค าขอโอน 
/รับโอนใบอนุญาต ค าขอหรือการแจ้งความประสงค์ท่ัวไป และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 

สืบค้น : https://multi.dopa.go.th/omd3/assets/modules/official_letter/uploads 
/e491f5fe5beef562881ef7bf86b8b24b577b10bd69b36464973451206082454.pdf 

(๑๖) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการขอใบอนุญาต
และการออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม 

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการขอใบอนุญาต 
และการออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=619551&ext=pdf 

(๑๗) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม 
เพิ่มหรือลดจ านวนห้องพัก หรือเปลี่ยนชื่อโรงแรม 

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนแปลงประเภท 
ของโรงแรมเพ่ิมหรือลดจ านวนห้องพัก หรือเปลี่ยนชื่อโรงแรม 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=624768&ext=pdf 

(๑๘) ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ 
น าเที่ยว และมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ และผู้น าเที่ยวที่พึงปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยว  
และความรับผิดชอบที่มีต่อนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวตลอดจนค่าตอบแทนหรือความคุ้มครอง 
ที่มัคคุเทศก์และผู้น าเที่ยวจะพึงได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สาระส าคัญ : กฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจน าเที่ยว และมาตรฐานการปฏิบัติ
หน้าที่ของมัคคุเทศก์ และผู้น าเที่ยวที่พึงปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยว และความรับผิดชอบที่มีต่อนักท่องเที่ยว และ  
ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวตลอดจนค่าตอบแทนหรือความคุ้มครองที่มัคคุเทศก์และผู้น าเที่ยวจะพึงได้รับจาก 
ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

สืบค้น : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/054/T_0001.PDF 

 

https://multi.dopa.go.th/omd3/assets/modules/official_letter/uploads


๓๘ 

(๑๙) ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการละเงื่อนไข ในการใช้จ่ายกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

สาระส าคัญ : กฎหมายที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการละเง่ือนไข ในการใช้จ่ายกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

สืบค้น : https://dhes.moph.go.th/wpcontent/uploads/2016/12/2016_12_21_13_46_24.pdf 

๖. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๖.๑ กรมการท่องเที่ยว 

(๑) อ านาจหน้าที่ เป็นหน่วยงานที่พัฒนาการท่องเที่ยวในด้านบริการ ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว 
ธุรกิจน าเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้น าเที่ยว มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการรักษาความปลอดภัย
ทางการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์  
และวีดิทัศน์ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศ ในราชอาณาจักร และกฎหมายอ่ืน  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

(๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไดแ้ก่  
(๒.๑) พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๒.๒) พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๒.๓) พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๓) ข้อมูลการติดต่อ กรมการท่องเที่ยว อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร B) ชั้น ๒ - ๓ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 

โทร : ๐ ๒๑๔๑ ๓๓๓๓ 
อีเมล : webmaster@tourism.go.thf 
เว็บไซต์ : www.dot.go.th 

๖.๒ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(๑) อ านาจหน้าที่ เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้แก่ประชาชนรับเรื่องราว

ร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ประกอบธุรกิจ  
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาด าเนินการ ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้กระท าการ
อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 

(๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๓) ข้อมูลการติดต่อ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ เข้าด าเนินคดีเกี่ยวกับ 
การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคและส่วนภูมิภาคที่ศาลากลางทุกจังหวัด 

สายด่วน : ๑๑๖๖ 
ร้องทุกข์ทางอิเล็กทรอนิกส์ : complaint.ocpb.go.th 
เว็บไซต์ : www.ocpb.go.th 

 

https://dhes.moph.go.th/wpcontent/uploads/2016/12/2016


๓๙ 

๖.๓ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
(๑) อ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับต่างๆ การโยธาธิการการออกแบบการก่อสร้าง

และ การควบคุมการก่อสร้างอาคาร ด าเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง 
พ้ืนที่  และชนบท โดยการก าหนดและก ากับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐาน  
และโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการก าหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม  
และการผังเมือง เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชน ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองและสิ่งปลูกสร้างตามระบบการผังเมืองที่ดี 

(๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๓) ข้อมูลการติดต่อ กรมโยธาธิการและผังเมือง ๒๒๔ ถนนพระราม ๙ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ และ ๒๑๘/๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
๑๐๔๐๐  

โทร : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ๑๑๑๑ 
อีเมล : center_saraban@dpt.mail.go.th 
ร้องทุกข์ออนไลน์ : www.dpt.go.th 
เว็บไซต์ : www.dpt.go.th 

๖.๔ กรมการปกครอง 
(๑) อ านาจหน้าที ่ในการเสนอแนะนโยบายและจัดท าแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลด้านการรักษา

ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย สืบสวนสอบสวน
คดีอาญาในหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง และอ านวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน ด าเนินการพัฒนาและบริหาร
การปกครองท้องที่ในระดับอ าเภอ กิ่งอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน ตามกฎหมาย ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่  
และด าเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจ าตัวประชาชน และงานทะเบียนอ่ืน รวมทั้ง 
การบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๓) ข้อมูลการติดต่อ กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

๑๐๒๐๐  
โทร : ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๕๑ ๘ 
อีเมล : webmaster@dopa.go.th 
เว็บไซต์ : www.dopa.go.th 



บรรณานุกรม 

พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
พระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
กฎกระทรวงการด าเนินการตามข้อผูกพันที่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีอยู่กับนักท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๑ 
กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๑  
กฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓ 
กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ๒๕๓๕ 
ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดอัตราการจ่ายเงิน

ค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดแบบค าขอรับใบอนุญาต ค าขอต่ออายุใบอนุญาต ค าขอโอน/รับโอน

ใบอนุญาต ค าขอหรือการแจ้งความประสงค์ทั่วไป และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจโรงแรม 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม เพ่ิมหรือลดจ านวน
ห้องพัก หรือเปลี่ยนชื่อโรงแรม 

ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจน าเที่ยว และมาตรฐาน
การปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ และผู้น าเที่ยวที่พึงปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยว และความรับผิดชอบที่มี 
ต่อนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวตลอดจนค่าตอบแทนหรือความคุ้มครองที่มัคคุเทศก์ และ 
ผู้น าเที่ยวจะพึงได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไข ในการใช้จ่ายกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 


