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กฎกระทรวง 

การอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาตรา  ๑๕  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๒/๒  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยว 
และมัคคุเทศก์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ข้อ ๒ คําขอรับใบอนุญาต  ใบรับคําขอ  ใบอนุญาต  คําขอต่ออายุใบอนุญาต  คําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาต  คําขอเปลี่ยนแปลงรายการเก่ียวกับใบอนุญาต  และคําขอแจ้งเลิกสาขาสถานที่
ประกอบธุรกิจนําเที่ยว  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๓ การย่ืนคําขอตามกฎกระทรวงนี้  ให้ย่ืนต่อนายทะเบียน  ณ  สํานักงานทะเบียน 
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาที่สถานที่ประกอบธุรกิจนําเที่ยวของผู้ย่ืนคําขอตั้งอยู่  หรือสถานที่อื่น
ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  โดยคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกและการลดภาระแก่ผู้ย่ืนคําขอ 

หมวด  ๑ 
การกําหนดประเภทใบอนุญาต  การขอรับและการออกใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๔ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวมีสี่ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประเภทเฉพาะพื้นที่  สําหรับการประกอบธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดหนึ่งจังหวัดใดและ

จังหวัดที่มีเขตพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดนั้น 
(๒) ประเภทในประเทศ  สําหรับการประกอบธุรกิจนําเที่ยวภายในราชอาณาจักร 
(๓) ประเภทนําเที่ยวจากต่างประเทศ  สําหรับการประกอบธุรกิจนําเที่ยวโดยการนํานักท่องเที่ยว

ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวภายในราชอาณาจักร 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  

(๔) ประเภททั่วไป  สําหรับการประกอบธุรกิจนําเที่ยวภายในราชอาณาจักรและภายนอก
ราชอาณาจักร 

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวตาม  (๓)  ให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว
ตาม  (๑)  และ  (๒)  ด้วย 

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวตาม  (๔)  ให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว
ตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ด้วย 

ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวประเภทใด  ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บุคคลธรรมดา 
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 (ข) สําเนาทะเบียนบ้าน 
 (ค) ภาพถ่ายสถานที่ประกอบธุรกิจนําเที่ยว  ขนาด  ๔ x ๖  นิ้ว  ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหนึ่งเดือน

ก่อนวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  โดยแสดงให้เห็นทั้งบริเวณภายในและภายนอกสถานที่ประกอบธุรกิจนําเที่ยว  
ป้ายชื่อ  และเลขที่ตั้งสถานที่ประกอบธุรกิจนําเที่ยว  และแผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่
ประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

 (ง) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์  สิทธิครอบครอง  หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็น
สถานที่ประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

 (จ) สําเนากรมธรรม์ประกันภัย  ประกันอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว  มัคคุเทศก์และผู้นําเที่ยว
ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว  โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยกรณี เสียชีวิต  สูญเสียอวัยวะ   
หรือทุพพลภาพ  ไม่ต่ํากว่าหนึ่งล้านบาทต่อคน  และกรณีบาดเจ็บไม่ต่ํากว่าห้าแสนบาทต่อคน   
และต้องมีอายุกรมธรรม์ไม่น้อยกว่าหกเดือนนับแต่วันย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

(๒) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 
 (ก) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือนนับถึงวันย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาต 
 (ข) รายชื่อ  สัญชาติและภูมิลําเนาของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 
 (ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจจัดการแทน 
 (ง) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจจัดการแทน 
 (จ) ตัวอย่างรอยตราประทับ  ๒  ตรา 
 (ฉ) ภาพถ่ายสถานที่ประกอบธุรกิจนําเที่ยว  ขนาด  ๔  x  ๖  นิ้ว  ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 

หนึ่งเดือนก่อนวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  โดยแสดงให้เห็นทั้งบริเวณภายในและภายนอกสถานที่ 
ประกอบธุรกิจนําเที่ยว  ป้ายชื่อ  และเลขที่ตั้งสถานที่ประกอบธุรกิจนําเที่ยว  และแผนที่โดยสังเขป 
แสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบธุรกิจนําเที่ยว 
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 (ช) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์  สิทธิครอบครอง  หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็น
สถานที่ประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

 (ซ) สําเนากรมธรรม์ประกันภัย  ประกันอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว  มัคคุเทศก์และ 
ผู้นําเที่ยวในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว  โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต  สูญเสียอวัยวะ  
หรือทุพพลภาพ  ไม่ต่ํากว่าหนึ่งล้านบาทต่อคน  และกรณีบาดเจ็บไม่ต่ํากว่าห้าแสนบาทต่อคน   
และต้องมีอายุกรมธรรม์ไม่น้อยกว่าหกเดือนนับแต่วันย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

(๓) บริษัทจํากัด  บริษัทมหาชนจํากัด  หรือนิติบุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินกิจการ
เก่ียวกับการท่องเที่ยว 

 (ก) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือนนับถึงวันย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาต 

 (ข) รายชื่อ  สัญชาติและภูมิลําเนาของผู้ถือหุ้นปีปัจจุบันทุกคน  และจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น
แต่ละคนถือ 

 (ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการหรือผู้มีอํานาจจัดการแทน 
 (ง) สําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการหรือผู้มีอํานาจจัดการแทน 
 (จ) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  รายการจดทะเบียนจัดตั้ง  และข้อบังคับของนิติบุคคล  

(ถ้ามี) 
 (ฉ) ตัวอย่างรอยตราประทับ  ๒  ตรา 
 (ช) ภาพถ่ายสถานที่ประกอบธุรกิจนําเที่ยว  ขนาด  ๔ x ๖  นิ้ว  ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหนึ่งเดือน

ก่อนวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  โดยแสดงให้เห็นทั้งบริเวณภายในและภายนอกสถานที่ประกอบธุรกิจนําเที่ยว  
ป้ายชื่อ  และเลขที่ตั้งสถานที่ประกอบธุรกิจนําเที่ยว  และแผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่
ประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

 (ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์  สิทธิครอบครอง  หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 
เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

 (ฌ) สําเนากรมธรรม์ประกันภัย  ประกันอุบัติ เหตุให้แก่นักท่องเที่ยว  มัคคุเทศก์ 
และผู้นําเที่ยวในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว  โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต  สูญเสียอวัยวะ  
หรือทุพพลภาพ  ไม่ต่ํากว่าหนึ่งล้านบาทต่อคน  และกรณีบาดเจ็บไม่ต่ํากว่าห้าแสนบาทต่อคน   
และต้องมีอายุกรมธรรม์ไม่น้อยกว่าหกเดือนนับแต่วันย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ข้อ ๖ ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่จะให้บริการดําน้ําแบบดําน้ําลึก 
โดยมีอุปกรณ์เคร่ืองช่วยหายใจและอุปกรณ์อื่นที่ช่วยในการดําน้ํา  นอกจากต้องย่ืนเอกสารและหลักฐาน
ตามที่กําหนดในข้อ  ๕  แล้ว  ต้องย่ืนเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาใบทะเบียนเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยและใบสําคัญรับรองการตรวจเรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทยของเรือที่จะใช้ในการให้บริการดําน้ํานั้น 
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(๒) สําเนาใบอนุญาตให้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม 
(๓) สําเนาใบอนุญาตให้เข้าไปดําเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ  

สําหรับการบริการนําเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ  
เฉพาะกรณีมีการนําเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ 

(๔) สําเนาใบรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ดําน้ําซึ่งออกให้ไม่เกินสามสิบวันก่อนวันย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาต  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ถังอากาศ 
 (ข) กระบอกสูบ 
 (ค) อุปกรณ์ควบคุมการสลับอากาศ 
 (ง) อุปกรณ์วัดความลึกและแรงดัน 
 (จ) อุปกรณ์การทรงตัวในน้ํา 
 (ฉ) ชุดดําน้ํา 
 (ช) หน้ากากดําน้ํา 
 (ซ) รองเท้าดําน้ํา 
 (ฌ) ครีบสําหรับรองเท้าดําน้ํา 
 (ญ) อุปกรณ์ช่วยหายใจใต้น้ํา 
 (ฎ) ตัวถ่วงน้ําหนัก 
 (ฏ) เข็มทิศ 

หรือใบรับรองว่ามีพนักงานสามารถดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ดําน้ํา 
(๕) สําเนาใบรับรองว่ามีผู้ควบคุมการดําน้ําและผู้สอนการดําน้ํา  ซึ่งออกให้โดยหน่วยงาน 

หรือองค์กรที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๖) สําเนากรมธรรม์ประกันภัย  ประกันอุบัติเหตุจากการดําน้ําให้แก่นักท่องเที่ยว  มัคคุเทศก์  

และผู้นําเที่ยวในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวโดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต  สูญเสียอวัยวะ   
หรือทุพพลภาพ  ไม่ต่ํากว่าหนึ่งล้านบาทต่อคน  และกรณีบาดเจ็บไม่ต่ํากว่าห้าแสนบาทต่อคน   
และต้องมีอายุกรมธรรม์ไม่น้อยกว่าหกเดือนนับแต่วันย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  เว้นแต่หลักฐานตามข้อ  ๕  
(๑)  (จ)  (๒)  (ซ)  และ  (๓)  (ฌ)  ได้ระบุไว้ว่าคุ้มครองการให้บริการดําน้ําแบบดําน้ําลึกโดยมีอุปกรณ์
เคร่ืองชว่ยหายใจและอุปกรณ์อื่นที่ช่วยในการดําน้ําด้วย  ให้ถือว่าเป็นเอกสารตามข้อนี้   

ให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวซึ่งประสงค์ 
จะให้บริการดําน้ําแบบดําน้ําลึกโดยมีอุปกรณ์เคร่ืองช่วยหายใจและอุปกรณ์อื่นที่ช่วยในการดําน้ํา 
ด้วยโดยอนุโลม 
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ข้อ ๗ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวแล้ว  ให้นายทะเบียนหรือผู้ซึ่ง
นายทะเบียนมอบหมายตรวจสอบความถูกต้องของคําขอและความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน  
พร้อมทั้งให้ออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ย่ืนคําขอไว้เป็นหลักฐาน 

ในกรณีที่พบว่าคําขอไม่ถูกต้อง  หรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน  ให้แจ้งผู้ย่ืนคําขอทราบ
เป็นหนังสือทันทีพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น 

ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอไม่แก้ไขคําขอให้ถูกต้องหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้ ย่ืนคําขอไม่ประสงค์จะให้ดําเนินการต่อไปและให้นายทะเบียน
จําหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ 

ข้อ ๘ ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้อง
และครบถ้วนแล้ว  และผู้ย่ืนคําขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๑๗  
แล้วแต่กรณี  ให้นายทะเบียนมีคําสั่งอนุญาต  และแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอมาชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
และวางหลักประกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว  เม่ือผู้ย่ืนคําขอได้ชําระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตและวางหลักประกันแล้ว  ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตแก่ผู้ย่ืนคําขอภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ได้รับค่าธรรมเนียมและวางหลักประกัน 

การแจ้งตามวรรคหนึ่งจะแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
หรือช่องทางอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนดก็ได้  ทั้งนี้  เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ย่ืนคําขอ   
นายทะเบียนจะแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบผ่านเว็บไซต์ด้วยก็ได้ 

ข้อ ๙ ในกรณีที่ ผู้ ย่ืน คําขอขาดคุณสมบัติห รือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๖   
หรือมาตรา  ๑๗  หรือไม่ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือไม่วางหลักประกันให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา 
ตามข้อ  ๘  ให้นายทะเบียนมีคําสั่งไม่อนุญาต  และให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบพร้อมด้วยเหตุผล
และสิทธิอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ไดรั้บคําขอรับใบอนุญาต 

ข้อ ๑๐ ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวซึ่งประสงค์จะมีสถานที่ประกอบธุรกิจนําเที่ยวสาขาให้ย่ืน 
คําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวสาขา  พร้อมด้วยสําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวและ
ให้นําเอกสารและหลักฐานตามข้อ  ๕  (๑)  (ก)  (ค)  และ  (ง)  หรือ  (๒)  (ค)  (ฉ)  และ  (ช)  หรือ  (๓)  
(ค)  (ช)  และ  (ซ)  แล้วแต่กรณี  มาใช้บังคับกับการย่ืนคําขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวสาขา 
ด้วยโดยอนุโลม 

ให้นําความในข้อ  ๗  ข้อ  ๘  และข้อ  ๙  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
นําเที่ยวสาขาด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวซึ่งประสงค์จะแจ้งเลิกประกอบธุรกิจนําเที่ยวสาขา  ให้แจ้ง 
ให้นายทะเบียนทราบ  พร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวสาขาให้แก่นายทะเบียนภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่แจ้งเลิกประกอบธุรกิจนําเที่ยวสาขา 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  

หมวด  ๒ 
การขอต่อและการต่ออายุใบอนุญาต 
 

 

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว
หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวสาขา  ให้ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตภายในสามสิบวันก่อนวันที่
ใบอนุญาตส้ินอายุ  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาใบอนุญาต 
(๒) เอกสารและหลักฐานตามข้อ  (๕)  (๑)  (ก)  (ข)  และ  (ง)  หรือ  (๒)  (ข)  (ค)  (ง)  (จ)  

และ  (ช)  หรือ  (๓)  (ข)  (ค)  (ง)  (จ)  (ฉ)  และ  (ซ)  แล้วแต่กรณี 
(๓) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือนนับถึงวันย่ืนคําขอ

ต่ออายุใบอนุญาต 
(๔) ภาพถ่ายสถานที่ประกอบธุรกิจนําเที่ยว  ขนาด  ๔ x ๖  นิ้ว  ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหนึ่งเดือน

ก่อนวันย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาต  โดยแสดงให้เห็นทั้งบริเวณภายในและภายนอกสถานท่ีประกอบธุรกิจนําเที่ยว  
ป้ายชื่อ  และเลขที่ตั้งสถานที่ประกอบธุรกิจนําเที่ยว  และแผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่
ประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

(๕) สําเนากรมธรรม์ประกันภัย  ประกันอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว  มัคคุเทศก์และผู้นําเที่ยว
ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว  โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต  สูญเสียอวัยวะ  หรือทุพพลภาพ  
ไม่ต่ํากว่าหนึ่งล้านบาทต่อคน  และกรณีบาดเจ็บไม่ต่ํากว่าห้าแสนบาทต่อคน  และต้องมีอายุกรมธรรม์
เหลืออยู่ไม่น้อยกว่าหกเดือนนับแต่วันที่ใบอนุญาตส้ินอายุ 

กรณีการยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ให้บริการดําน้ําแบบดําน้ําลึก 
โดยมีอุปกรณ์เคร่ืองช่วยหายใจและอุปกรณ์อื่นที่ช่วยในการดําน้ํา  นอกจากต้องย่ืนเอกสารและหลักฐาน
ตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ย่ืนเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาใบรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ดําน้ําซึ่งออกให้ไม่เกินสามสิบวันก่อนวันย่ืนคําขอ 
ต่ออายุใบอนุญาต  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ถังอากาศ 
 (ข) กระบอกสูบ 
 (ค) อุปกรณ์ควบคุมการสลับอากาศ 
 (ง) อุปกรณ์วัดความลึกและแรงดัน 
 (จ) อุปกรณ์การทรงตัวในน้ํา 
 (ฉ) ชุดดําน้ํา 
 (ช) หน้ากากดําน้ํา 
 (ซ) รองเท้าดําน้ํา 
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 (ฌ) ครีบสําหรับรองเท้าดําน้ํา 
 (ญ) อุปกรณ์ช่วยหายใจใต้น้ํา 
 (ฎ) ตัวถ่วงน้ําหนัก 
 (ฏ) เข็มทิศ 

หรือใบรับรองว่ามีพนักงานสามารถดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ดําน้ํา 
(๒) สําเนาใบรับรองว่ามีผู้ควบคุมการดําน้ําและผู้สอนการดําน้ําซึ่งออกให้โดยหน่วยงาน 

หรือองค์กรที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ให้นําความในข้อ  ๗  ข้อ  ๘  และข้อ  ๙  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต 

ด้วยโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว  ให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวซึ่งย่ืนคําขอ 

ต่ออายุนั้นเป็นผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
หมวด  ๓ 

การขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาต 
 

 

ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวซึ่งใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  
ให้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาต  รวมทั้งส่งคืนใบอนุญาตที่ชํารุด  หรือย่ืนหลักฐานการรับแจ้งความของพนักงานสอบสวน 
กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

การพิจารณาคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  ให้นําความในข้อ  ๗  ข้อ  ๘  และข้อ  ๙  มาใช้บังคับ
ด้วยโดยอนุโลม  ทั้งนี้  ในการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตใหม่ตามแบบ
ใบอนุญาตเดิม  และระบุคําว่า  “ใบแทน”  ไว้ที่ด้านหน้าของใบอนุญาตน้ัน 

หมวด  ๔ 
การเปลี่ยนแปลงรายการเก่ียวกับการประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

 
 

ข้อ ๑๕ ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวผู้ใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการเก่ียวกับการประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยว  ให้ย่ืนคําขอเปล่ียนแปลงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนําเที่ยวพร้อมด้วยเอกสาร 
และหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ  และให้นําความในข้อ  ๗  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วคําขอถูกต้องและเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วน  ให้นายทะเบียน
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงรายการเก่ียวกับการประกอบธุรกิจนําเที่ยวต่อไป  ในกรณีที่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการที่กระทบต่อข้อความในใบอนุญาต  ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตใหม่ให้โดยมีสาระสําคัญ 
ตามใบอนุญาตเดิม  เว้นแต่รายการที่เปลี่ยนแปลง  และให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวส่งคืนใบอนุญาตเดิม 
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บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๑๖ คําขอใด ๆ  ที่ ได้ ย่ืนไว้แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของนายทะเบียน  ให้ถือว่าเป็นคําขอท่ีได้ย่ืนตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม 

ในกรณีที่คําขอตามวรรคหน่ึงและเอกสารหรือหลักฐานที่ย่ืนพร้อมคําขอดังกล่าวแตกต่างไปจาก
กฎกระทรวงน้ี  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งให้ผู้ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคําขอและส่งเอกสาร 
หรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อให้การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วีระศักดิ์  โควสุรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๕  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๒/๒  
วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  บัญญัติให้การกําหนดประเภทใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยว  หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับและการออกใบอนุญาต  การขอและการต่ออายุใบอนุญาต  
การขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวและประกอบธุรกิจนําเที่ยวสาขาและการแจ้ง
เลิกสาขาสถานที่ประกอบธุรกิจนําเที่ยว  เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


