
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าอบรม

“ท่องเท่ียวฟ้ืนฟู ตระหนักรู้กฎหมายธุรกิจ”

วันพฤหัสบดีที่  4 สิงหาคม 2565

ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น.

ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แบบประเมนิผล

การอบรม

ก าหนดการ  

อบรม

เอกสาร
ประกอบการอบรม

รายชือ่ผูม้สิีทธ์ิ

เขา้รับการอบรม

**ค าชี้แจง**

1. ผู้เข้าอบรมต้องดาวนโ์หลดเอกสารประกอบการอบรมด้วยตนเอง (ไมม่แีจกในวันอบรม)

2. ขอความร่วมมอืผู้เข้าร่วมอบรมสวมหนา้กากอนามยัตลอดระยะเวลาทีเ่ข้าอบรม  และ

รักษาระยะหา่งทีเ่หมาะสม

ฟรี! อาหารว่าง+อาหารกลางวัน



ล ำดบัที่ ล ำดบัที่

1 คุณ กนกพร  สุทธิกาญจน์ 26 นาย ชะยันต์  สุขุมเดชะ

2 นางสาว กนกวรรณ  วีระกุล 27 นาย ชัยโรจน์  วัฒนาวงศ์ศิริ

3 นางสาว กรรณิการ์ อินทรมาน 28 นาง ชามาดา โก่งศร

4 คุณ กฤตศิริ กี้ทวีโภ คกุล 29 คุณ ชุณหวิตร โปฎก

5 นางสาว กฤติยาณี เขียวขจี 30 นาย โชคชัย กิจเกษมทวีสิน

6 นาง กัญญา โพธิพ์ันธุ์ 31 นางสาว ฐานิตา สินชัยกิจ

7 นางสาว กันตา บอร์เดลลิเย่ 32 นางสาว ณัฐกฤตา ฉัตรนันทคุ ณ

8 นาง กิดานันท์ งามดีวิไลศักด์ิ 33 นาย ด ารง จุรินกุลวนิช

9 นาย คงศักด์ิ สุขสานต์ิ 34 นาย เดชา โพธิรักษ์

10 นางสาว จรัสรักษ์ โกศลธนุรเวทย์ 35 นางสาว ตุลยา เพ็งนิติ

11 คุณ จันทนา สาธิตสิทธิ์ 36 นาย ทศพล เลิศสุทธิรักษ์

12 นางสาว จันทร์รอน  มากพันธุ์ 37 นางสาว ทิพศานารถ  เธียรจันทร์วงศ์

13 นาง จิตชยา วรกัลป์ 38 นางสาว เทวี ตันติมงคลสุข

14 คุณ จิตรา  จันทร์แสง 39 นางสาว ธดากรณ์ สุกิจจินดา

15 คุณ จิตรา ปัญญานันทเกียรติ 40 นางสาว ธนัยนันท์ อู่สิริมณีชัย

16 นางสาว จิราพร เกล่าศิริพงศ์ 41 คุณ ธนัศญา อนันต์ประกฤติ

17 นางสาว จีรวรรณ ตันดี 42 คุณ ธนานันต์ สุกิจจินดา

18 นางสาว ใจเกื้อ  ศรีโพธิ์ 43 คุณ ธวัชชัย จริยะวิทย์ปัญญา

19 นางสาว ฉอ้อน งามเลิศไพจิตร 44 นาย ธวัชชัย คงชุ่ม

20 นางสาว ชญานิษฐ์ เล้าประเสริฐ 45 นาย ธิติพงศ์ พรหมไตรรัตน์

21 นางสาว ชญาภา ศฤงคารชยธวัช 46 นาย ธีระยุทธ ผลพานิชเจริญ

22 คุณ ชณัฐญา สิกขะเจริญ 47 นางสาว นพมาศ สหเกียรติมนตรี

23 นางสาว ชนิณัฐ อิ่มเอิบสิน 48 นาย นพอนันต์  นันหทัยศิริกุล

24 นางสาว ชนิดาภา แสงกัลยากร 49 นาง นภาพร ประกฤติกรชัย

25 นางสาว ชนิษฐา ใจเป็ง 50 คุณ นวรัตน์ ด ารงทรัพย์สกุล

ชื่อ-นำมสกุล ชื่อ-นำมสกุล

ประกำศรำยชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรอบรม

โครงกำรอบรมเรื่อง “ท่องเที่ยวฟ้ืนฟู ตระหนักรู้กฎหมำยธุรกิจ”

วันพฤหัสบดีที่  4  สิงหำคม 2565

ณ ศูนยฝึ์กอบรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ชัน้ 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ



ล ำดบัที่ ล ำดบัที่ชื่อ-นำมสกุล ชื่อ-นำมสกุล

ประกำศรำยชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรอบรม

โครงกำรอบรมเรื่อง “ท่องเที่ยวฟ้ืนฟู ตระหนักรู้กฎหมำยธุรกิจ”

วันพฤหัสบดีที่  4  สิงหำคม 2565

ณ ศูนยฝึ์กอบรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ชัน้ 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

51 คุณ นันทนา กาญจนสมุทร์ 76 คุณ ภัทรศยาภรณ์ จงจ ารัสพันธ์ 

52 นาง นิภา บุพธรรม 77 คุณ มนัสรวี แก้วนิยม

53 คุณ บันเทิง องค์วิลาวัณน์ 78 นาง มยุรา  เดชะวงศ์นันทา

54 นางสาว บัวริม ปึกสันเทียะ 79 นางสาว มาณี ประพฤทธิกุล

55 นาง บุญศรี มานะอุดมการ 80 นาย ยศุภฤกษ์ อุดมทรัพย์

56 นาง ประภาภรณ์   บางประภากร 81 นางสาว รชต เดชาวิไกล

57 คุณ ประเสริฐ ยุญศรี 82 นาย รสิทธิ ์ ศรีรุ่งกิจสวัสด์ิ

58 คุณ ปรารถนา  มณีสินธุ์ 83 นางสาว ระวีวรรณ สุวิวัฒน์ธนกุล

59 นางสาว ปรียา ประเสริฐ 84 นางสาว รัฐพร เชื้อพิสุทธิก์ุล

60 นางสาว ปัญญดา ชีวะรัตน์ 85 คุณ รุจิรัตน์ สร้อยศิลา

61 คุณ ปิยพงศ์ ชุติการมงคล 86 นางสาว ละมุน ปฏิมิน

62 นางสาว เปรมศิริ  ทองพู 87 นาง เลิศธิดา วิลเลียมส์

63 คุณ พงศ์จรัส  อิสระอนันต์ 88 นางสาว วชิรา วิชัยวัฒนะ

64 คุณ พนัชกร  พัฒนวศิน 89 นางสาว วราพรรณ  เลิศกังวาลไกล

65 คุณ พนิตตา วิภาสกุลชัย 90 นางสาว วรินธร ทองรอด 

66 นาย พรชัย พุลเกิด 91 นาย วัชรภากร วงษ์วาร

67 นาง พรเพ็ญ องอาจวาจา 92 นางสาว วันดี พัฒนพูนลาภ

68 นางสาว พรรณี แซ่หว่อง 93 คุณ วันทนา เถามุ้ย

69 นางสาว พรรษมนต์ เลิศฤทธิธ์ีรสุข 94 นาง วิชุลดา วิชัยวัฒนะ

70 คุณ พลอยนิสา จามีล 95 คุณ วิทวัส ปถมวาลย์

71 นาง พัฑฒณี ชาวสวนกล้วย 96 คุณ วิมลพร รัตนจันทร์

72 คุณ พัฒนรินทร์ มากตามเครือ 97 คุณ วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์

73 นาง พิชญ์ชญาศา  กีรติผาติโรจน์ 98 นางสาว วีรญา ใจขาน 

74 นางสาว เพียงจิตต์ แซ่ล้อ 99 คุณ วุฒิขัย พิพัฒน์รังสรรค์

75 นางสาว ภัทรพร นามโคตร 100 นาง ศรัญญา สัทธาผลิน



ล ำดบัที่ ล ำดบัที่ชื่อ-นำมสกุล ชื่อ-นำมสกุล

ประกำศรำยชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรอบรม

โครงกำรอบรมเรื่อง “ท่องเที่ยวฟ้ืนฟู ตระหนักรู้กฎหมำยธุรกิจ”

วันพฤหัสบดีที่  4  สิงหำคม 2565

ณ ศูนยฝึ์กอบรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ชัน้ 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

101 นาย ศิริพงศ์  พืชก สิชลพสุธา 126 นาย สุรพล แซ่ลู่

102 คุณ ศิริพร วงศ์มาศา 127 นาย สุรพันธ์ เสาธงทอง

103 นาง ศิวนาถ ภูภ่ิญโญยิ่ง 128 คุณ สุรศักด์ิ ภวปัญญากุล

104 นาง ศิวาพร ต้ังสุณาวรรณ์ 129 นางสาว เสาวนีย์  ไตรกิศยากุล

105 นาย เศรษฐลักษณ์ สุกิจจินดา 130 นาย อนุ ทองเกษม

106 นาย สมชาย เต็มรังสิธรรัตน์ 131 คุณ อนุชา ต้ังนิรันดร์กุล

107 นาย สมบัติ  ก้องตระกูลชน 132 คุณ อรกัญญา ทวีศรี

108 นาย สมบูรณ์ จินดาวิชชุ 133 นางสาว อรนิษฐ์ จิรารยะพงศ์

109 นาย สมพงษ์ นิธิวรรธนะ 134 คุณ อัญชลี ค าแสงมาตย์

110 นาย สมพร มานะอุดมการ 135 คุณ อัญชุลี อารีย์วัฒนพงษ์

111 นางสาว สมพร โรจน์รัชนีกร 136 คุณ อัมพา  ธนไพศาลกิจ

112 คุณ สมศักด์ิ  สุขศรี พา นิชย์  137 นางสาว อาภาทิพ เหรียญเจริญ

113 คุณ สรภัทร จิลลานนท์ 138 นางสาว อุบล โรจน์ รัชนีกร 

114 คุณ สลิล ดิสวัฒน์ 139 นาย เอกรัตน์ เทีย่นทอง

115 คุณ สายชล ติขิณานนท์ 140 คุณ ชิน จินตประยูร

116 นาย สายันตร์ เรืองสุทธิ 141 คุณ วรากร  สุนทรานุรักษ์

117 คุณ สิตาวีร์ พูลเกษมจิรานนท์

118 นางสาว สิริกร อินด้วง

119 นางสาว สุกัญญา อุปนิ

120 นาย สุชาติ จิรบันดาลสุข

121 คุณ สุนัน  อนุศักด์ิพิทยา

122 คุณ สุนิสา ปีพุม่

123 นาง สุพัตรา ตันทุละกุล

124 นาย สุภาพ วงศ์เจริญ

125 คุณ สุภาภรณ์ เนียมเตียง



            
 

ก ำหนดกำรอบรม 
เร่ือง “ท่องเที่ยวฟื้นฟู ตระหนักรู้กฎหมำยธุรกิจ” 

วันพฤหัสบดีที ่ 4  สิงหำคม 2565 
ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ชั้น 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

 

เวลำ หัวข้อ/ขอบเขตเนื้อหำ วิทยำกร 

07.45-08.45 น. ลงทะเบียน  

08.45-09.00 น. 
  

 พิธีเปิดโครงการอบรม 
     

 
นำยทศพล  ทังสุบุตร 
อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  
 

09.00-10.00 น.  กำรประกอบธุรกิจน ำเที่ยว ตำมพระรำชบัญญัติ      
กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542   

 

 

นำงนิรมล  มีญำณเยี่ยม  
กองบรหิารการประกอบธรุกิจของชาวต่างชาติ   
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

10.15-12.15 น. 

  

 

 แนวทำงกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติธุรกิจน ำ
เที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระรำชบัญญัติธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์          
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   

 

 

นำยยงยศ  ส ำรำญสุข  
นายทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
สาขากรุงเทพมหานคร 
กรมการท่องเที่ยว 
 

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.15-16.30 น. 
  
 

 ภำษีอำกรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน ำเที่ยว  
     ตัวแทนท่องเที่ยว (Travel Agent) 
     บริษัทธุรกิจจัดน าเที่ยว (Tour Operator) 
     บริษัทที่มีความช านาญงานในการก าหนดแผน       

การเดินทาง (Wholesaler)  
 

นำยศักดิ์นรินทร์  อินภิรมย์  
นักตรวจสอบภาษีเชี่ยวชาญ  
กรมสรรพากร 
 
 
 

 

หมำยเหตุ:  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลาประมาณ  10.00 – 10.15 น. และเวลา 14.15 น. – 14.30 น. 

                พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลาประมาณ 12.15 น. – 13.00 น. 



กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ

หัวข้อ

“การประกอบธุรกิจน าเที่ยว ตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว”

โครงการอบรมเรื่อง “ท่องเที่ยวฟื้นฟู ตระหนักรู้กฎหมายธุรกิจ”



พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

เจตนารมณ์กฎหมาย

2

1



ธุรกิจอะไรบ้างที่ควบคุม ?ใคร คือ
คนต่างด้าว ?

นิยามของ
คนต่างด้าว

ธุรกิจที่
ควบคุม

 การขออนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าว 
 การรับรองสิทธิประกอบธุรกิจ

ใบอนญุาต
ประกอบ

ธุรกิจต่าง
ด้าว

การรับรอง
สิทธิการ
ประกอบ

ธุรกิจของคน
ต่างด้าว

กลไกของกฎหมาย

BOI

IEAT

3

EEC



คณะกรรมการ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

คณะอนุกรรมการ

ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คณะรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

FBA

องค์กรบังคับใช้กฎหมาย

4



นิติบุคคลจดในประเทศไทย3

นิยามคนต่างด้าว

5



ธุรกิจท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยหรอืความมั่นคงของ
ประเทศหรือมีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี หัตถกรรมพื้นบ้าน หรือทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม

ธุรกิจท่ี ไม่อนุญาต ให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจด้วย
เหตผุลพเิศษ

ธุรกิจท่ีคนไทยยังไม่มีความพรอ้มท่ีจะแข่งขัน

บญัช ี
1

บญัช ี
2

บญัช ี
3

บญัชท้ีาย พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542

ธุรกิจใดที่กฎหมายก ากับดูแล ?
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บัญชีหนึ่ง

การท านา ท าไร่ หรือท าสวน

ไม่อนุญาต ให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

การค้าท่ีดิน

เช่น :

ธุรกิจใดที่กฎหมายก ากับดูแล ?
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การขนส่งทางบก ทางน  า หรือทางอากาศในประเทศ

ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยการอนุมัติของ ครม.

เช่น :

บัญชีสอง

เนื่องจาก เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความ
มั่นคงของประเทศหรือมีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี หัตถกรรมพื้นบ้าน หรือทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจใดที่กฎหมายก ากับดูแล ?
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การน าเที่ยว
การท ากิจการโรงแรม  
การขายอาหารหรือเครื่องดื่ม
การท าธุรกิจบริการอ่ืน  ยกเว้นธุรกิจบริการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง

ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการต่างด้าว

เช่น :

บัญชีสาม

เนื่องจาก ธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะ
แข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว

ธุรกิจใดที่กฎหมายก ากับดูแล ?
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ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว1

2 หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ธุรกิจภายใต้บัญชีสอง

ธุรกิจภายใต้บัญชีสาม

 ธุรกิจที่ได้รับสิทธิตามท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) /
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กฎหมายอ่ืน

 ธุรกิจตามท่ีได้รับสิทธิตามสนธิสัญญา / ความตกลงระหว่าง
ประเทศ (FTA)

ประเภทการอนุญาต

10
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การน าเที่ยว บัญชีสาม (18)

ธุรกิจน าเที่ยว

• ธุรกิจน าเที่ยว เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการน านักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยว 
หรือเดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น โดยจัดให้มีบริการ หรือ
การอ านวยความสะดวก ได้แก่ สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์

• มัคคุเทศก์ เป็นผู้ให้บริการในการน านักท่องเที่ยวไปสถานที่ต่างๆ โดย
ให้บริการเกี่ยวกับค าแนะน าและความรู้ต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว

มีกฎหมายเฉพาะก ากับดูแล คือ พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
อยู่ภายใต้การก ากับของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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การขายอาหารและเครื่องดื่ม   บัญชีสาม (19)

• โดยมีการด าเนินการในลักษณะ การประกอบหรือปรุงจนส าเร็จเพื่อให้ผู้ซื้อ
สามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น
หรือน าไปบริโภคที่อื่น รวมถึงการขายอาหารที่ปรุงส าเร็จมาแล้วจัดใส่ถุงหรือ
ภาชนะอื่นๆ 

• ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการขายอาหารหรือเครื่องดื่มส าเร็จรูปหรือกึ่งส าเร็จรูปที่ผลิตและ
บรรจุในหีบห่อส าเร็จมาจากผู้ผลิตเพื่อให้ผู้ซื้อน ากลับไปบริโภค  การด าเนินการ
ในลักษณะนี้จะถือว่าเป็นการเป็นการประกอบธุรกิจในลักษณะการค้าปลีกที่อยู่
ในบัญชีสาม (14)

ธุรกิจบริการอื่น ๆ ที่อาจเก่ียวข้องกับธุรกิจน าเที่ยว
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ธุรกิจบริการอื่น ๆ ที่อาจเก่ียวข้องกับธุรกิจน าเที่ยว

กิจการโรงแรม ยกเว้นบริการจัดการโรงแรม   บัญชีสาม (17)

• เป็นการให้บริการที่พักชั่วคราว เพื่อบริการคนเดินทางที่ต้องการพักแรม
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (กฎหมายเฉพาะก ากับดูแล คือ พ.ร.บ.โรงแรม 2547)

กิจการตัวแทน บัญชีสาม (11)

• เช่น กรณีการเป็นตัวแทนในการด าเนินการจ าหน่ายที่พักโรงแรมให้แก่
นักท่องเที่ยว นักเดินทาง  โดยได้ได้ค่าคอมมิชชั่นจากผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบการโรงแรม
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ธุรกิจบริการอื่น ๆ ที่อาจเก่ียวข้องกับธุรกิจน าเที่ยว

การจัดหาผู้ประกอบการด้านโรงแรม เพื่อให้ใช้พื้นที่และระบบงาน
จองที่พักบนเว็บไซด์ บัญชีสาม (21)

• เช่น กรณีการจัดหาผู้ประกอบการด้านโรงแรม รีสอร์ท หรือสายการบินให้
เข้ามาใช้พื้นที่และระบบงานการจองห้องพักและตั๋วเครื่องบินบนเว็บไซต์หรือ
แอพพลิเคชั่น 
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ธุรกิจบริการอื่น ๆ ที่อาจเก่ียวข้องกับธุรกิจน าเที่ยว

บริการจองที่พัก ร้านอาหาร รถโดยสาร รถเช่า เที่ยวบิน บัตรเข้าชม
สถานที่ท่องเที่ยว บัญชีสาม (21)

• เช่น กรณีให้บริการในการด าเนินการรับจองที่พัก ร้านอาหาร รถโดยสาร 
รถเช่า เท่ียวบิน บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์ม
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ธุรกิจบริการอื่น ๆ ที่อาจเก่ียวข้องกับธุรกิจน าเที่ยว

การขนส่งทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศในประเทศ

• เช่น กรณีให้บริการรถรับ-ส่งนักท่องเที่ยว (กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. การ

ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522)

• ถือเป็นธุรกิจที่อยู่ ในบัญชีสองท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี



ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี  
โดยการอนุมัติของครม.

17

กรณีธุรกิจบัญชีสอง



• ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ 100%

• ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ธุรกิจในบัญชีสาม

18

กรณีธุรกิจบัญชีสาม
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กรอบการพิจารณาอนุญาต

มาตรา 5 การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี 
ให้พิจารณาโดยค านึงถึงผลดีและผลเสียต่อความปลอดภัยและความมั่นคง
ของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
ของประเทศ  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การพลังงานและการรักษา
สิ่งแวดล้อมการคุ้มครองผู้บริโภค  ขนาดของกิจการ  การจ้างแรงงาน การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนา
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การไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

การประกอบธุรกิจโดยไม่รับอนุญาต

• เข้าข่ายฝ่าฝืนตามมาตร 37

ตัวแทนอ าพราง (Nominee)

• คนไทยที่ให้ความช่วยเหลือเป็นตัวแทนอ าพราง และคนต่างด้าวที่ยินยอมให้
คนไทยช่วยเหลือและสนับสนุนเข้าข่ายฝ่าฝืนตามมาตรา 36

การฝ่าฝืนมาตรา 36 หรือมาตรา 37 มีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ
ตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ



ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว

21

การขออนุญาตประกอบธุรกิจ2



ขั้นตอนการขอหนังสอืรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
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ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาต

ต้องน าหรือส่งทุนข้ันต่ า เข้ามาในประเทศไทย 
เพื่อใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ

ต้องน าส่งงบการเงิน

ต้องรายงานผลการด าเนินงานการประกอบธุรกิจ

ต้องรายงานผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแผนท่ีได้น าเสนอไว้

การปฏิบัติตามกฎหมาย
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Foreign@dbd.go.th

Foreign Business 
Administration Bureau

Dept. of Business Development
BKK

0-2547-4425-6

Walk-in

1

2

3

4
Counter Service
 DBD

Call Center 1570

ติดต่อส าหรับข้อมูลและให้ค าปรึกษา3





การอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว
การอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์

นายยงยศ ส าราญสุข
นายทะเบยีนธุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก์

สาขากรุงเทพมหานคร

โดย

วนัพฤหัสบดทีี่ 4 สิงหาคม 2565



เนื้อหาการบรรยาย

การก ากบัดูแลธุรกจิน าเทีย่ว และมัคคุเทศก์ 

พระราชบัญญตัธุิรกจิน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
ซ่ึงแก้ไขเพิม่เตมิโดย พระราชบัญญตัธุิรกจิน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

2

กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกจิน าเที่ยว พ.ศ. 2561

กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2561
(ส่วนที่เกีย่วข้อง)



พระราชบัญญตัิธุรกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก์
พ.ศ. 2551

ซ่ึงแก้ไขเพิม่เติมโดย 
พระราชบัญญตัิธุรกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก์ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

3



คณะกรรมการธุรกจิน าเที่ยวและมัคคุเทศก์หมวดที่ 1

พระราชบญัญตัิธุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2551
ซ่ึงแก้ไขเพิม่เติมโดย พระราชบญัญตัิธุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2559

ประกอบด้วย 7 หมวด ดงันี้

การควบคุมหมวดที่ 6

มัคคุเทศก์หมวดที่ 3

ผู้น าเที่ยวหมวดที่ 4

กองทุนคุ้มครองธุรกจิน าเที่ยวหมวดที่ 5

ธุรกจิน าเที่ยวหมวดที่ 2

บทก าหนดโทษหมวดที่ 7
4



หมวดที่ 1 
คณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่ว
และมคัคุเทศก์
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“คณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก์” (มาตรา 7) จ านวน 21 คน ประกอบด้วย

หมวดที่ 1 คณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก์

ประธาน ปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

รองประธาน อธิบดีกรมการท่องเทีย่ว

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(รัฐมนตรีแต่งตั้ง 7 คน)

- ผู้แทนสภาอตุสาหกรรมท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย จ านวน 5 คน 
- ผู้ซ่ึงเป็น/เคยเป็นอาจารย์สอนในสถาบันอดุมศึกษา (≥ 3 ปี) 
ในวชิาการท่องเทีย่ว 1 คน /วชิามคัคุเทศก์ 1 คน

กรรมการโดยต าแหน่ง
(หรือผู้แทน)

กระทรวงทรัพยากรฯ / กระทรวงมหาดไทย / กระทรวงพาณชิย์ / กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวฒันธรรม/กระทรวงสาธารณสุข / ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ผู้บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมือง / ผู้บัญชาการต ารวจท่องเทีย่ว
ผู้ว่าการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย / ประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เลขานุการและกรรมการ นายทะเบียนธุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก์กลาง  (กรมการท่องเทีย่ว)
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หมวดที่ 1 คณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก์
อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก์ (มาตรา 12)

1

- ก าหนดแผนงานและมาตรการต่าง ๆ เกีย่วกบัการส่งเสริม พฒันา และก ากบัดูแลธุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก์
- เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพ่ือการออกกฎกระทรวง
- ออกระเบียบปฏบิตัเิกีย่วกบัมาตรฐานการประกอบธุรกจิน าเทีย่ว และการปฏิบัตหิน้าทีข่องมคัคุเทศก์
- ประกาศก าหนดเขตพื้นทีใ่นท้องถิ่นหรือชุมชน เพ่ือให้มคัคุเทศก์ท้องถิ่นสามารถปฏิบตังิานได้
- ก าหนดหลกัเกณฑ์ ในการวนิิจฉัยของนายทะเบียน เม่ือมนีักท่องเทีย่วได้รับความเสียหายจากผู้ประกอบธุรกจิน าเทีย่ว
- ออกระเบียบ หลกัเกณฑ์ อตัราการจ่ายเงนิชดเลยค่าเสียหายให้แก่นักเทีย่วทีไ่ด้รับความเสียหายจากผู้ประกอบธุรกจิน าเทีย่ว
- ก าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการในการเกบ็รักษาและการบริหารเงนิและทรัพย์สินของกองทุน

อ านาจหน้าที่ในการออกประกาศระเบียบหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ

2 อ านาจหน้าที่ในการพจิารณาวนิิจฉัยอุทธรณ์ค าส่ังของนายทะเบียน

3
อ านาจหน้าที่อ่ืน ๆ ตามพระราชบัญญตันีิ ้หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรี
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นายทะเบียน ก ากบัดูแลการออกใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเที่ยว
และใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ตามข้อบัญญตัขิองกฎหมาย

นายทะเบียนธุรกจิน าเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางหรือ
นายทะเบียนธุรกจิน าเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา แล้วแต่กรณี
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ส ำนกังำนทะเบียนธุรกิจน ำเท่ียวและมคัคุเทศกก์ลำง และสำขำ
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หมวดที่ 2 
ธุรกิจน าเที่ยว
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หมวดที่ 2 ธุรกจิน าเทีย่ว

>>> ธุรกจิเกีย่วกบัการน านักท่องเทีย่วเดนิทาง
ไปท่องเทีย่วหรือเดนิทางไปเพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืน
โดยจดัให้มบีริการ หรือการอ านวยความสะดวก
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง อนัได้แก่ สถานทีพ่กั
อาหาร มคัคุเทศก์ หรือบริการอ่ืนใดตามมกี าหนดในกฎกระทรวง 

ธุรกจิน าเทีย่ว (ตามมาตรา 4)
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หมวดที่ 2 ธุรกจิน าเทีย่ว

มาตรา 15

ผู้ใดประสงค์จะประกอบธุรกจิน าเทีย่ว
ให้ย่ืนค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว
จากนายทะเบียน
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1. ประเภทบุคคลธรรมดา

2. ประเภทนิติบุคคล

หมวดที่ 2 ธุรกจิน าเทีย่ว

ประเภทผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว
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คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตธุรกิจน าเท่ียว

หมวดที่ 2 ธุรกิจน าเที่ยว

ประเภทบุคคลธรรมดา (มาตรา 16)

มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 บริบูรณ์ 
ในวันย่ืนค าขอรับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจน าเที่ยว 
มีสัญชาติไทย มีภูมิล าเนา/ ที่อยู่ในประเทศไทย 

20

14



ผู้ขอรับใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

หมวดที่ 2 ธุรกิจน าเที่ยว

ประเภทบุคคลธรรมดา  (มาตรา 16)

อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่วหรือใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์ 

เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ 

เป็นบุคคลวิกลจริต / จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ / ไร้ความสามารถ / เสมือนไร้ความสามารถ 

เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว หรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ หรือทะเบียนผู้น าเที่ยว
ตามมาตราที่ก าหนด และยังไม่พ้นก าหนด 5 ปี นับถึงวันยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว 
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คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตธุรกิจน าเท่ียว

หมวดที่ 2 ธุรกิจน าเที่ยว

ประเภทนิติบุคคล (มาตรา 17)

เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

กรรมการหรือผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 16 (ประเภทบุคคลธรรมดา)

- ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จ ากัดความรับผิดต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย

- ถ้าเป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดทุนของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 
ต้องเป็นของบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย และกรรมการของบริษัทเกินกึ่งหนึ่งต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย

51%
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ผู้ขอรับใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

หมวดที่ 2 ธุรกิจน าเที่ยว

ประเภทนิติบุคคล (มาตรา 17)

นิติบุคคล - อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวหรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 

- ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว หรือ ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์  ยังไม่ถึงก าหนด 5 ปี

- พ้นจากการเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
เพราะเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักทรัพย์ มาแล้วยังไม่ถึง 5 ปี

- พ้นจากเป็นกรรมการหรือผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล
เพราะเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักทรัพย์ มาแล้วยังไม่ถึง 5 ปี 

- ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวหรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 
เพราะกระท าความผิดสูงสุดฐานชิงทรัพย์  ฉ้อโกง 

ผู้ถือหุ้นเกิน 5%

ผู้เป็นหุ้นส่วน
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ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวทัง้ประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทนิติบุคคล 
ต้องวางหลักประกัน (มาตรา 18) ได้ 2 แบบ คือ

หมวดที่ 2 ธุรกิจน าเที่ยว

หนังสือค ้าประกัน 
ของธนาคาร

เงินสด หรือ
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หมวดที่ 2 ธุรกิจน าเที่ยว

ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว 4 ประเภท 
(กฎกระทรวง เร่ือง การอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว พ.ศ. 2556)

1. ประเภทเฉพาะพืน้ที่
ส าหรับการประกอบธุรกจิน าเทีย่ว
ในจงัหวดัหนึ่งจงัหวดัใดและจงัหวดั
ทีม่เีขตพืน้ทีต่ดิต่อกบัจงัหวดัน้ัน

2. ประเภทในประเทศ 
(DOMESTIC)

ส าหรับการประกอบธุรกิจน าเที่ยว
ภายในราชอาณาจักร

3. ประเภทน าเทีย่วต่างประเทศ
(IN BOUND)

ส าหรับการประกอบธุรกจิน าเทีย่วโดย
การน าเทีย่วทีเ่ดินทางมาจากต่างประเทศ
เข้ามาท่องเทีย่ว ภายในราชอาณาจักร

4. ประเภททัว่ไป (OUT BOUND)

ส าหรับการประกอบธุรกจิน าเทีย่ว
ภายในและภายนอกราชอาณาจักร
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อตัราวางหลกัประกนัการประกอบธุรกจิน าเทีย่วแต่ละประเภท 
(กฎกระทรวง เร่ือง ก าหนดจ านวนเงินหลกัประกนัการประกอบธุรกจิน าเทีย่ว พ.ศ. 2563) 2563

หมวดที่ 2 ธุรกจิน าเทีย่ว

15,000 บาท

3,000 บาท

ประเภททั่วไป (OUT BOUND)ประเภทในประเทศ (DOMESTIC)

ประเภทเฉพาะพืน้ที่

60,000 บาท

30,000 บาท

ประเภทน าเทีย่วต่างประเทศ (IN BOUND)

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยทีเ่ป็นการสมควรปรับปรุงจ านวนเงนิหลกัประกนั
ทีผู้่ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่วจะต้องวางหลกัประกนัต่อนายทะเบียนเพ่ือให้เหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกจิและสอดคล้องกบัสภาพการณ์ปัจจุบัน

(อตัราเดิม 10,000 บาท)

(อตัราเดิม 50,000 บาท)

(อตัราเดิม 100,000 บาท)

(อตัราเดิม 200,000 บาท)

ปรับลดจากอตัราเดิมทีก่ าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
ก าหนดจ านวนเงินหลกัประกนั พ.ศ. 2555 

ร้อยละ 70
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การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว (มาตรา 19 - 22)

หมวดที่ 2 ธุรกิจน าเที่ยว

ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว

ตรวจสอบเอกสาร

ไม่ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว

แจ้งเหตุฯ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับค าขอรับใบอนุญาต

ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการค าสั่ง
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งจากนายทะเบียน

ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ เอกสารไม่ถูกต้อง
ขาดคุณสมบัติและมีคุณลักษณะต้องห้าม

คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์
(ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด)

ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว

แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตฯ ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับค าขอรับใบอนุญาต และแจ้งค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตฯ และหลักประกันที่ต้องวางไว้ด้วย

ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ เอกสารถูกต้อง  
มีคุณสมบัติครบและไม่มีคุณลักษณะต้องห้าม

ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ
ตามอัตราที่ก าหนดและวางหลกัประกันแล้ว นายทะเบียน
ออกใบอนุญาตฯให้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับช าระ

ค่าธรรมเนียมและหลักประกันน้ัน

นายทะเบียน
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ตัวอย่าง
ใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว

หมวดที่ 2 ธุรกจิน าเทีย่ว
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ใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่วสาขา

หมวดที่ 2 ธุรกจิน าเทีย่ว

>>> ผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ประสงค์จะมีสถานที่ประกอบธุรกจิน าเที่ยวสาขา 
ให้ย่ืนค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกจิ น าเที่ยวสาขาจากนายทะเบียน

>>> ใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเที่ยวสาขาให้มีอายุและประเภทตามใบอนุญาต
ประกอบธุรกจิน าเที่ยว
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อายุใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเที่ยว

หมวดที่ 2 ธุรกจิน าเทีย่ว

ย่ืนค าขอต่ออายุ
ภายใน 30 วนั

ก่อนใบอนุญาตส้ินสุดอาย ุ

ประกอบธุรกจิต่อไปได้ 
จนกว่าจะได้รับแจ้งไม่อนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต

มอีายุ 2 ปี
(มำตรำ 22/1)

ผู้ใดประกอบธุรกจิน าเทีย่วโดยไม่ได้
รับใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว (มาตรา 80)

ระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 2 ปี 
หรือปรับไม่เกนิ 500,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

บทก าหนดโทษ 
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การต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเที่ยว

หมวดที่ 2 ธุรกจิน าเทีย่ว

1

2

3

4
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ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว
(กฎกระทรวง เร่ือง ก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่วและใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์ พ.ศ.2561) 25

หมวดที่ 2 ธุรกจิน าเทีย่ว

1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว ฉบับละ 2,000 บาท 
2. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว ครั้งละ 2,000 บาท 
3. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวสาขา ฉบับละ 1,000 บาท 
4. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวสาขา ครั้งละ 1,000 บาท 
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ผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวต้องจดัให้มีประกนัภยัส าหรับอุบัตเิหตุให้แก่นักท่องเที่ยวมัคคุเทศก์
และผู้น าเที่ยวในระหว่างการเดนิทาง ท่องเที่ยวโดยมีจ านวนเงนิเอาประกนั ดงันี้

การประกนัภัยอุบัตเิหตุ2

หมวดที่ 2 ธุรกจิน าเทีย่ว

ประกาศคณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก์ 
เร่ือง หลกัเกณฑ์การประกนัภัย ส าหรับอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเทีย่ว มัคคุเทศก์ และผู้น าเทีย่วในระหว่างเดินทางท่องเทีย่ว พ.ศ. 2561

ไม่ต า่กว่า

500,000 บาท ต่อคน

กรณบีาดเจบ็ 

ไม่ต า่กว่า

1,000,000 บาท ต่อคน

กรณเีสียชีวติสูญเสียอวยัวะ 
หรือทุพพลภาพ
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หมวดที่ 2 ธุรกจิน าเทีย่ว

ใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่วส้ินสุดลง เม่ือผู้ประกอบธุรกจิน าเทีย่ว (มาตรา 36)

ตายหรือส้ินสุดความเป็นนิตบุิคคล

ถูกเพกิถอนใบอนุญาตฯ

เลกิประกอบกจิการธุรกจิน าเที่ยว (มาตรา 38)

ไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตฯ

ผู้ประกอบธุรกจิน าเทีย่วซ่ึงประสงค์จะเลกิประกอบกจิการ ให้แจ้ง
ให้นายทะเบียนทราบ พร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่ว
แก่นายทะเบียนภายใน 15 วนั นับแต่วนัทีเ่ลกิประกอบกจิการ

15 วนั
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หมวดที่ 2 ธุรกิจน าเที่ยว

การพกัใช้ ใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเท่ียว (มาตรา 45) (มาตรา 
45)
นายทะเบียนมีอ านาจส่ังพกัใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเที่ยวได้ไม่เกนิคร้ังละ 6 เดือน

ประกอบธุรกจิน าเที่ยวในระหว่างถูกส่ังพกัใช้ใบอนุญาต
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 2 ปี หรือปรับไม่เกนิ 500,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

ผู้ประกอบธุรกจิน าเทีย่วซ่ึงถูกส่ังพกัใช้ใบอนุญาต 
จะประกอบธุรกจิน าเทีย่วในระหว่างถูกส่ังพกัใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่วไม่ได้
เว้นแต่เป็นกรณทีีน่ายทะเบียนอนุญาตให้ด าเนินการได้เฉพาะกรณี
เพ่ือป้องกนัความเสียหายทีจ่ะเกดิขึน้กบันักท่องเทีย่วหรือธุรกจิน าเทีย่ว
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ข้อปฏิบัติของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว (มาตรา 23 - 34) และบทก าหนดโทษ2

หมวดที่ 2 ธุรกิจน าเที่ยว

ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด ตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ
มาตรฐานการประกอบธุรกิจน าเที่ยวและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่
ของมัคคุเทศก์และผู้น าเที่ยวที่จะพึงปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยว 
ความรับผิดชอบท่ีมีต่อนักท่องเท่ียวและผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว 
ตลอดจนค่าตอบแทนหรือความคุ้มครองท่ีมัคคุเทศก์และผู้น าเที่ยว
จะพึงได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว

ระวางโทษปรับ
ตั้งแต่ 5,000 – 10,000 บาท

ระวางโทษปรับ ไม่เกิน 500,000 บาท 
(มาตรา 82)

ข้อปฏิบัติ บทก าหนดโทษ

ไม่กระท าสิ่งท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่อุตสาหกรรมท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว หรือนักท่องเท่ียว 

พักใช้ใบอนุญาตฯไม่เกิน 6 เดือน (มาตรา 45(2))
ระวางโทษปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท
(มาตรา 81)

แสดงใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว
ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบธุรกิจ
น าเที่ยวที่ระบุไว้ในอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว

มาตรา 23

มาตรา 24

มาตรา 25
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ข้อปฏิบัติของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว (มาตรา 23 - 34) และบทก าหนดโทษ2

หมวดที่ 2 ธุรกิจน าเที่ยว

ข้อปฏิบัติ บทก าหนดโทษ

ในการโฆษณาหรือชี้ชวนเกี่ยวกับรายการน าเที่ยว ให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจน าเที่ยวจัดท าเป็นเอกสารซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
- ชื่อผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียว สถานที่ และเลขที่ใบอนุญาต 
- ระยะเวลาที่ใช้ในการน าเท่ียว
- ค่าบริการ และวิธีการช าระค่าบริการ
- ลักษณะและประเภทของยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
- จุดหมายปลายทาง ที่แวะพักสถานที่ส าคัญต่างๆ
- ลักษณะ ประเภท ที่พัก จ านวนคร้ังของอาหารที่บริการ
- การจัดให้มีมัคคุเทศก์ หรือ ผู้น าเท่ียว
- จ านวนขั้นต ่าของนักท่องเที่ยว ในกรณีที่มีเงื่อนไขก าหนดจ านวน
- การจัดให้มกีารท าประกันภัยส าหรับอุบัติเหตุ

พักใช้ใบอนุญาตฯไม่เกิน 6 เดือน (มาตรา 45(2))  
ระวางโทษปรับ
ตั้งแต่ 5,000 –50,000 บาท

มาตรา 26
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ข้อปฏิบัติของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว (มาตรา 23 - 34) และบทก าหนดโทษ2

หมวดที่ 2 ธุรกิจน าเที่ยว

ในระหว่างการน าเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเปลี่ยนแปลงรายการน าเที่ยวไม่ได้ เว้น
แต่จะได้รับความยินยอมจากนักท่องเที่ยวหรือเป็นเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงรายการน า
เที่ยวตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต้องจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว
ตามสัดส่วน เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจ น าเที่ยวจะพิสูจน์ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นท า
ให้ตนมีค่าใช้จ่ายเท่าหรือ สูงกว่าเดิม

ระวางโทษปรับ 
ตั้งแต่ 5,000 – 10,000 บาท

กรณีนักท่องเที่ยวช าระค่าบริการแล้วไม่สามารถเดินทางได้เฉพาะตัว หรือมีเหตุ
ต้องยกเลิกการน าเที่ยวมิใช่ความผิดของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวให้ผู้ประกอบธุรกิจ
น าเที่ยวคืนเงินให้แก่นักท่องเที่ยวในอัตราที่คณะกรรมการประกาศก าหนด

ข้อปฏิบัติ บทก าหนดโทษ

ระวางโทษปรับ 
ตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท

ระวางโทษปรับ 
ตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท

หากมีการเปล่ียนแปลงรายการน าเที่ยวต้องแจ้งให้นักท่องเท่ียวทราบ ก่อนรับช าระเงิน
ค่าบริการ ถ้าแจ้งภายหลังนักท่องเที่ยวช าระค่าบริการแล้ว ถ้านักท่องเที่ยว ไม่ประสงค์
จะเดินทาง ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต้องคืนเงินให้แก่นักท่องเที่ยว โดยจะหักค่าใช้จ่ายใดๆ 
ไม่ได้ 

มาตรา 27

มาตรา 28

มาตรา 29
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ข้อปฏิบัติของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว (มาตรา 23 - 34) และบทก าหนดโทษ2

หมวดที่ 2 ธุรกิจน าเที่ยว

พักใช้ใบอนุญาตฯไม่เกิน 6 เดือน (มาตรา 45(2))

ห้ามไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวจัดบริการน าเท่ียวให้แก่นักท่องเที่ยวโดยไม่เรียกเก็บค่าบริการหรือเรียกเก็บ
ค่าบริการในอัตราท่ีเห็นได้ว่าไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด โดย
หลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างน้อยให้ก าหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ าและก าหนดให้มีการจัดท าเอกสารที่แสดงให้เห็นถึง
ค่าบริการที่เรียกเก็บ

พักใช้ใบอนุญาตฯไม่เกิน 6 เดือน (มาตรา 45(2))
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ (มาตรา 84)

ข้อปฏิบัติ บทก าหนดโทษ

พักใช้ใบอนุญาตฯไม่เกิน 6 เดือน (มาตรา 45(2))
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ (มาตรา 84)

ห้ามไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวมอบหมายให้มัคคุเทศก์ ผู้น าเท่ียวหรือบุคคลอื่นใด น านักท่องเที่ยวในความ
รับผิดชอบของตนไปท่องเที่ยว โดยเรียกเก็บเงินจากมัคคุเทศก์ ผู้น าเที่ยว หรือบุคคลอื่นนั้น หรือโดยให้บุคคล
ดังกล่าวรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือค่าอ านวยความสะดวกอื่นใดของ
นักท่องเท่ียว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกเก็บค่าบริการอื่นใดเหนือจากที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าไม่ได้ ในกรณีที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจน าเท่ียว/มัคคุเทศก์ ชี้ชวนให้นักท่องเที่ยวไปในสถานที่หรือท ากิจกรรมใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสาร
โฆษณาหรือชี้ชวน ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว/มัคคุเทศก์ ต้องแจ้งค่าบริการของตนและค่าบริการ ที่ต้องจ่าย
เนื่องจาก  การเข้าไปในสถานที่หรือท ากิจกรรมนั้นให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้า และจะเรียกเก็บค่าบริการเกิน    
ที่แจ้งไว้ไม่ได้

มาตรา 30

มาตรา 31

มาตรา 32
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ข้อปฏิบัติของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว (มาตรา 23 - 34) และบทก าหนดโทษ2

หมวดที่ 2 ธุรกิจน าเที่ยว

ข้อปฏิบัติ บทก าหนดโทษ

ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต้องจัดให้มีการประกันภัยส าหรับอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ 
และผู้น าเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ไม่จัดให้มีการประกันภัยส าหรับอุบัติเหตุตามวรรคหนึ่งต้องรับผิดชอบ
ต่อนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ หรือผู้น าเที่ยวเช่นเดียวกับผู้รับประกันภัย

พักใช้ใบอนุญาตฯไม่เกิน 6 เดือน 
(มาตรา 45(2))  
ระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 500,000 บาท
(มาตรา 85)

พักใช้ใบอนุญาตฯไม่เกิน
6 เดือน (มาตรา 45(2))
ระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 500,000 บาท
(มาตรา 85)

ให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจัดให้มีมัคคุเทศก์เดินทางไปกับนักท่องเที่ยวตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด ในการจัดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ ถ้าผู้ประกอบ
ธุรกิจน าเที่ยวจัดให้มีผู้น าเที่ยวเดินทางไปกับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต้อง 
ใช้ผู้น าเที่ยวที่ได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์
หรือผู้น าเที่ยวตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ถือว่าเป็นการกระท าในทางการที่จ้างของผู้ประกอบ
ธุรกิจน าเที่ยว

มาตรา 33

มาตรา 34
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หมวดที่ 2 ธุรกิจน าเที่ยว
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หมวดที่ 2 ธุรกิจน าเที่ยว
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หมวดที่ 2 ธุรกิจน าเที่ยว
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หมวดที่ 2 ธุรกิจน าเที่ยว

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวสิ้นสุดลง เม่ือผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว (มาตรา 36)

ตายหรือสิ้นสุดความเป็นนิติบุคคล

ถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ

เลิกประกอบกิจการธุรกิจน าเที่ยว (มาตรา 38)

ไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตฯ

ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวซึ่งประสงค์จะเลิกประกอบกิจการ ให้แจ้ง
ให้นายทะเบียนทราบ พร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว
แก่นายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เลิกประกอบกิจการ

15 วัน
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หมวดที่ 2 ธุรกิจน าเที่ยว

2. (ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 มาตรา 26 มาตรา 30 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34มาต
เช่น ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ในสถานท่ีประกอบธุรกิจน าเที่ยว ไม่มีรายละเอยีดในเอกสารรายการน าเที่ยว
ตามที่ก าหนด / ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีการเก็บค่าบรกิารอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกฎหมาย มีการเรียกเก็บเงินจากมคัคุเทศก์ 
ไม่มีมัคคุเทศก์ในการน าเที่ยว เป็นต้น

1. ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดตาม มาตรา 12 (3) 
เช่น ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการประกอบธุรกิจน าเที่ยวและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์และผู้น าเที่ยวที่จะพึงปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยว ฯ
ท่ีคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวก าหนด

3. ไม่วางหลักประกันเพ่ิมจนครบถ้วนเกิน 6 เดือน นับแต่วันครบก าหนดเวลา (มาตรา 42 หรือมาตรา 44 (1))

4. ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 76) เช่น ไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวการประกอบ
ธุรกิจน าเที่ยวต่อนายทะเบียน

เหตุที่พักใช้ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว (มาตรา 45) (มาตรา 
45)
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หมวดที่ 2 ธุรกิจน าเที่ยว

การพักใช้ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว (มาตรา 45) (มาตรา 
45)
นายทะเบียนมีอ านาจสั่งพักใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวได้ไม่เกินครั้งละ 6 เดือน

ประกอบธุรกิจน าเที่ยวในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
จะประกอบธุรกิจน าเที่ยวในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวไม่ได้
เว้นแต่เป็นกรณีที่นายทะเบียนอนุญาตให้ด าเนินการได้เฉพาะกรณี
เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวหรือธุรกิจน าเที่ยว
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หมวดที่ 2 ธุรกิจน าเที่ยว

เหตุที่การเพิกถอน ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว (มาตรา 46) 
(มาตรา 45)

1. ขาดคุณสมบัตติามมาตรา 16 (1) หรือมาตรา 17 (1) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 16 (6) (ก) (ข) (ง) (จ) หรือ (ฉ) 
หรือมาตรา 17 (2) เช่น

เป็นบุคคลล้มละลาย วิกลจริต ไร้ความสามารถ 

ไม่ใช่คนสัญชาติไทย และไม่มีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศเทย

อายุไม่ถึง 20 ปี 

เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว
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หมวดที่ 2 ธุรกิจน าเที่ยว

เหตุที่เพิกถอน ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว (มาตรา 46) 
(มาตรา 45)
2. เคยถูกสั่งพักใชใ้บอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวมาแล้ว และถูกพักใช้ใบอนุญาตอีกครั้ง ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว

3. ประพฤติหรือปฏิบัตกิารใดอันเปน็การฝ่าฝืนพระราชบัญญัตนิี้ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักท่องเที่ยวหรือธุรกิจน าเที่ยว
อย่างร้ายแรง และนายทะเบียนได้ตักเตือนและสัง่ระงับหรือให้แก้ไขแล้ว แต่ไม่ด าเนินการ 

4. ต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงโกงเจ้าหนี้ หรือยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา 
หรือความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการกูย้ืมเงินทีเ่ป็นการฉอ้โกงประชาชน 
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หมวดที่ 2 ธุรกิจน าเที่ยว

การอุทธรณ์กรณีถูกเพิกถอน/พักใช้ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว (มาตรา 48) 
(มาตรา 45)

ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว
ถูกสั่งพักใช้/ เพิกถอนใบอนุญาต 

มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่ง 
ต่อคณะกรรมการ ภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 
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หมวดที่ 3
มคัคุเทศก์
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หมวดที่ 3 มัคคุเทศก์

มคัคุเทศก์

>>> ผู้ให้บริการเป็นปกตธุิระ ในการน านักท่องเที่ยว
ไปยงัสถานที่ต่างๆ โดยให้บริการเกีย่วกบัค าแนะน า
และความรู้ด้านต่างแก่นักท่องเที่ยว 
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หมวดที่ 3 มัคคุเทศก์

มาตรา 49
ผู้ใดประสงค์จะเป็นมัคคุเทศก์ 
ให้ย่ืนค าขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
จากนายทะเบียน 
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หมวดที่ 3 มัคคุเทศก์

ประเภทมคัคุเทศก์ 3 ประเภท
(กฎกระทรวง เร่ือง การอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2561)

มคัคุเทศก์ทั่วไป1

น านักท่องเทีย่วไปยงัสถานที่ต่างๆ 
ได้ทัว่ราชอาณาจักร

ใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์ทัว่ไป  แถบสีบรอนซ์เงนิ
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หมวดที่ 3 มัคคุเทศก์

ประเภทมคัคุเทศก์ 3 ประเภท
(กฎกระทรวง เร่ือง การอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2561)

มคัคุเทศก์เฉพาะภูมภิาค2

น านักท่องเทีย่วไปยงัสถานที่ต่างๆ 
ได้เฉพาะภายในภูมภิาคตามทีก่ าหนด
ไว้ในใบอนุญาตเท่าน้ัน

ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค
ภาคกลาง แถบสีเหลือง

ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค
ภาคเหนือ แถบสีเขียว

ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แถบสีส้ม

ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค
ภาคใต้ แถบสีฟ้า
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หมวดที่ 3 มัคคุเทศก์

ภาคกลาง ครอบคลุมพืน้ที ่26 จังหวดั กรุงเทพมหำนคร กำญจนบุรี 
จนัทบุรี ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ชยันำท ตรำด นครนำยก นครปฐม นนทบุรี 
ปทุมธำนี ประจวบคีรีขนัธ์ ปรำจีนบุรี พระนครศรีอยธุยำ เพชรบุรี ระยอง 
รำชบุรี ลพบุรี สมุทรปรำกำร สมุทรสงครำม สมุทรสำครสระแกว้ สระบุรี 
สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่ำงทอง

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมพืน้ที ่20 จังหวดั กำฬสินธ์ุ ขอนแก่น 
ชยัภูมิ นครพนม นครรำชสีมำ บึงกำฬ บุรีรัมย ์มหำสำรคำม มุกดำหำร ยโสธร 
ร้อยเอด็ เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคำย หนองบวัล ำภู อ ำนำจเจริญ 
อุดรธำนี และอุบลรำชธำนี

มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

จังหวดัที่ครอบคลุมพืน้ที่มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค
(กฎกระทรวง เร่ือง การอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2561)

49



หมวดที่ 3 มัคคุเทศก์

มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

จังหวดัที่ครอบคลุมพืน้ที่มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค
(กฎกระทรวง เร่ือง การอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2561)

ภาคใต้ ครอบคลุมพืน้ที ่14 จังหวดั กระบ่ี ชุมพร ตรัง 
นครศรีธรรมรำช นรำธิวำส ปัตตำนี พงังำ พทัลุง ภูเก็ต ยะลำ 
ระนอง สงขลำ สตูล และสุรำษฎร์ธำนี 

ภาคเหนือ ครอบคลุมพืน้ที ่17 จังหวดั ก ำแพงเพชร เชียงรำย เชียงใหม่ 
ตำก นครสวรรคน่์ำน พะเยำ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน 
ล ำปำง ล ำพูน สุโขทยั อุตรดิตถแ์ละอุทยัธำนี
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หมวดที่ 3 มัคคุเทศก์

ประเภทมัคคุเทศก์ 3 ประเภท
(กฎกระทรวง เร่ือง การอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2561)

น านักท่องเที่ยวไปยงัสถานที่ต่างๆ ได้เฉพาะภายในเขตพืน้ที่ท้องถิน่หรือชุมชน
ตามที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตเท่าน้ัน(พืน้ที่ท้องถิน่หรือชุมชนที่คณะกรรมการฯ 
ประกาศก าหนดตามมาตรา 12 (4))

มคัคุเทศก์ท้องถิ่น3

ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน  แถบสีน า้ตาล
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หมวดที่ 3 มัคคุเทศก์

เขตพืน้ที่ในท้องถ่ินของมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค
(ประกาศคณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก์
เร่ือง ก าหนดเขตพืน้ทีใ่นท้องถิ่นหรือชุมชน เพ่ือให้มัคคุเทศก์ซ่ึงได้รับการยกเว้นคุณสมบัติท าหน้าทีม่ัคคุเทศก์)

1. ชุมชนบำ้นนำตน้จัน่ จ.สุโขทยั
2. ชุมชนบำ้นน ้ ำเช่ียว จ.ตรำด
3. ชุมชนบำ้นรวมไทย จ.ประจวบคีรีขนัธ์
4. ชุมชนแหลมสกั จ.กระบ่ี
5. ชุมชนบำ้นโคกเมือง จ.บุรีรัมย์
6. ชุมชนบำ้นสนัลมจอย จ.เชียงใหม่

14. ชุมชนบ่อสวก จ.น่ำน
15. ชุมชนบำ้นภู จ.มุกดำหำร
16. ชุมชนบำ้นชีทวน จ.อุบลรำชธำนี
17. ชุมชนตะเคียนเต้ีย จ.ชลบุรี
18. ชุมชนท่องเท่ียวบำ้นทะเลนอ้ย จ.ระยอง
19. ชุมชนเมืองโบรำณทวำรวดี

อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
20. ชุมชนต ำบลบำ้นแหลม จ.สุพรรณบุรี

7. ชุมชนบำ้นไร่กองขิง จ.เชียงใหม่
8. ชุมชนบำ้นท่ำขนัทอง จ.เชียงรำย
9. ชุมชนท่องเท่ียวดอยผำหมี จ.เชียงรำย
10. ชุมชนท่ำมะโอ จ.ล ำปำง
11.ชุมชนเมืองเก่ำสุโขทยั จ.สุโขทยั
12. ชุมชนบำ้นคุกพฒันำ จ.สุโขทยั
13. ชุมชนนครชุม จ.ก ำแพงเพชร

21.บำ้นถ ้ำเสือโฮมสเตย ์จ.เพชรบุรี
22. ชุมชนบำ้นปรำสำท จ.นครรำชสีมำ
23. ชุมชนบำ้นนำตีน จ.กระบ่ี
24. ชุมชนท่องเท่ียวบ่อหินฟำร์มสเตย์

บำ้นพรุจูด จ.ตรัง
25. ชุมชนท่องเท่ียวยำ่นเมืองเก่ำภูเก็ต จ.ภูเก็ต
26. ชุมชนบำ้นวงัน ้ ำมอก จ.หนองคำย

มำตรำ 12 (4) ประกำศก ำหนดเขตพื้นท่ีในทอ้งถ่ินหรือชุมชนใดเพื่อใหม้คัคุเทศก ์ซ่ึงไดรั้บกำรยกเวน้คุณสมบติัตำมมำตรำ 51 ท ำหนำ้ท่ีมคัคุเทศก ์
รวมทั้งก ำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อประโยชน์ในกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินหรือชุมชนนั้น ทั้งน้ี โดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรี 
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หมวดที่ 3 มัคคุเทศก์

มาตรา 56 ใบอนุญำตเป็นมคัคุเทศกใ์หมี้อายุ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญำต
และอำจต่ออำยใุบอนุญำตเป็นมคัคุเทศกไ์ดโ้ดยผูข้อต่ออำยใุบอนุญำตเป็นมคัคุเทศก์
ตอ้งผำ่นกำรอบรมและทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเป็นมคัคุเทศกต์ำมหลกัเกณฑ์
และวธีิกำรท่ีคณะกรรมกำรประกำศก ำหนดใหน้ ำควำมในมำตรำ 52 มำตรำ 53 มำตรำ 
54 และมำตรำ 55 มำใชบ้งัคบักบักำรต่ออำยใุบอนุญำตเป็นมคัคุเทศกด์ว้ยโดยอนุโลม 

การติดใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 

ประกาศคณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก์ เร่ือง การติดใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2562
กำรติดใบอนุญำตเป็นมคัคุเทศกใ์หติ้ดใบอนุญำตในขณะปฏิบติัหนำ้ท่ีในต ำแหน่งท่ีสำมำรถ
มองเห็นดำ้นหนำ้ของใบอนุญำตไดอ้ยำ่งชดัเจนและไม่มีส่ิงอ่ืนใดมำปิดบงัส่วนใดส่วนหน่ึงของ
ใบอนุญำต
โดยติดท่ีหนำ้อก หรือใชส้ำยคลอ้งคอ

อายุใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์

>>>>  มคัคุเทศก์ไม่ติดใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์
ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิ 10,000 บาท หรือ ถูกพกัใช้ใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์ ไม่เกนิ 6 เดือน
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หมวดที่ 3 มัคคุเทศก์

ตัวอย่างใบส่ังงานมคัคุเทศก์ (JOB ORDER) จะแสดงในรูปแบบข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์กไ็ด้
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หมวดที่ 6
การควบคุม
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หมวดที่ 3 มัคคุเทศก์หมวดที่ 6 การควบคุม

การพักใช้ / เพิกถอน ใบอนุญาตเป็นผู้น าเที่ยว (มาตรา 67)
มาตรา 75
เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนในพืน้ที ่อธิบดีจะ
แต่งตั้งนายทะเบียนธุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก์โดยให้มอี านาจหน้าทีรั่บผดิชอบ
ด าเนินการนีต้ามพระราชบัญญัตนีิใ้นเขตจังหวดัหน่ึงหรือหลายจังหวัดได้

มาตรา 79
ในการปฏบิัติหน้าทีข่องนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าทีต่าม
พระราชบัญญัตินีต้้องด าเนินการโดยมุ่งทีจ่ะเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ผู้เกีย่วข้องและให้เกดิผลในทางส่งเสริมการท่องเทีย่ว
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หมวดที่ 3 มัคคุเทศก์หมวดที่ 6 การควบคุม

1 ตรวจสอบสถานที่ท าการของผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยว ในวนัและเวลาท าการ

2 ให้ผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวแจ้งการด าเนินกจิการเป็นประจ าหรือคร้ังคราว 
ตามรายละเอยีดและวธีิการตามที่ก าหนด

3

ในการปฏิบตัิหน้าที ่ให้นายทะเบยีนมอี านาจดงัต่อไปนี้ (มาตรา 76)

เรียกให้ผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวหรือตวัแทน มาช้ีแจงเกีย่วกบัการประกอบ
ธุรกจิน าเที่ยวแล้วแต่กรณี

4 เรียกให้มัคคุเทศก์หรือผู้น าเที่ยวมาช้ีแจงเกีย่วกบัการปฏิบัตหิน้าที่แล้วแต่กรณี

>>>ในการปฏิบัตหิน้าที่ นายทะเบียนจะต้องแสดงบัตรประจ าตวัต่อบุคคลที่เกีย่วข้อง (มาตรา 77)
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ย่ืนออนไลน์ ลดความเส่ียง เลีย่งโควดิ-19 ผ่าน e-service 
ทางเวบ็ไซต์กรมการท่องเทีย่ว https://www.dot.go.th
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รำยละเอียดแบบค ำขอในกำรขอรับบริกำร
สำมำรถดำวน์โหลดแบบค ำขอประเภทต่ำง ๆ จำก www.dot.go.th
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กรณศึีกษา ธุรกจิน าเทีย่ว มคัคุเทศก์
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กองทะเบียนธุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก์ 
กรมการท่องเทีย่ว 

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 
www.dot.go.th 

Facebook : www.facebook.com/Deptourism

Call center : 02 401 1111
62



ขอบคุณครับ



ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน าเที่ยว

นายศักดิ์นรินทร์ อินภิรมย์
นักตรวจสอบภาษีเชี่ยวชาญ

กองตรวจสอบภาษีกลาง กรมสรรพากร



ข้อมูลทั่วไปและรูปแบบธุรกิจน าเที่ยว

ธุรกิจน าเที่ยว หมายถึง ธุรกิจเกี่ยวกับการน านักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไป
เพื่อวัตถุประสงค์อื่น โดยจัดให้มีบริการหรือการอ านวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่าง เช่น สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์ หรืออื่นๆ
ประเภทของธุรกิจน าเที่ยว
1. กิจการน าเที่ยวโดยรบัเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ

เพียงอย่างเดียว (Inbound Operator)
2. กิจการน าเที่ยวในลักษณะที่น านักท่องเทีย่วจากในประเทศไปท่องเทีย่วยังต่างประเทศ

เพียงอย่างเดียว (Outbound Operator)
3. กิจการน าเที่ยวภายในประเทศอย่างเดียว (Local Operator)
4. กิจการน าเที่ยวทัง้ในประเทศและต่างประเทศ (Local & Worldwide Operator)
5. กิจการที่ด าเนินธุรกิจทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (General Travel Agent) 2



ลักษณะของการประกอบธุรกิจของ
ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว

1. ตัวแทนท่องเที่ยว (Travel Agency) ได้แก่ บุคคลหรือบริษัทที่มีความสามารถในการ
ให้บริการจัดการน าเที่ยวการขนส่ง ที่พัก อาหาร การรับ - ส่งทั้งขาไปและขากลับ ซึ่งมี
ความสามารถด าเนินการทุกอย่างด้วยตนเองได้ โดยน าโปรแกรมการท่องเที่ยวทีบ่ริษทัธุรกิจ
จัดน าเที่ยวจัดท าขึ้นไปจ าหน่าย ซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นค่านายหน้า (Commission) หรือ
สามารถบวกราคาเพิ่มจากรายการน าเทีย่วแบบเหมาจ่ายที่ได้รับเพื่อท าก าไร
2. บริษัทธุรกิจจัดน าเที่ยว (Tour Operator) ได้แก่ บริษัทมีความช านาญในการจัดและ
ด าเนินการเกี่ยวกับการตลาดทางด้านการจัดการเดินทางไปพักผ่อนแบบ Inclusive Tour หรือ 
Package Tour ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางต่างๆ ค่าที่พัก ค่าอาหารและอื่นๆ และมอบให ้
Travel Agency เป็นผู้จ าหน่าย
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ลักษณะของการประกอบธุรกิจของ
ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว (ต่อ)

3. บริษัทที่มีความช านาญงานในการก าหนดแผนการเดินทาง (Travel Wholesaler)
โดยจัดท าเป็นโปรแกรมในลักษณะแบบเหมาจ่าย (Package Tour) หรือจัดขึ้นตามแต่จะรับ
ค าสั่งมาจากลูกค้าแล้วมอบให้ Travel Agency รับไปจ าหน่ายต่อ Wholesaler ต่างกับ
Tour Operator คือ Wholesaler มักไม่เสนอรายการเดินทางต่อบริษัทน าเที่ยวบ่อยๆ
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ภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว

1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา / ภาษีเงินได้นิติบุคคล (เก็บจากรายได้ทั้งหมดที่ได้รับ) 
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (เก็บจากรายรับทั้งหมดทีไ่ด้รับ)
3. อากรแสตมป์ (เก็บจากตราสารสัญญารับจ้างน าเที่ยว)
4. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (กรณีผู้จ่ายเป็นนิติบุคคล)
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ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
PERSONAL INCOME TAX (PIT)
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ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีสถานะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
1. บุคคลธรรมดา
2. ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล
3. ผู้ถึงแก่ความตายระหวา่งปีภาษี
4. กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
5. วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วน  

สามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

7



เมื่อมีเงินได้เกิดขึ้นผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีต้องท าอะไรบ้าง ?

1. ขอมีเลขและบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีเงินได้เกิดขึ้น กรณีเป็น
ผู้มีเงินได้ที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน ได้แก่ เป็นคนต่างด้าว หรือกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง 

เว้นแต่ ผู้มีเงินได้ที่มีเลขประจ าตัวประชาชน สามารถใช้เลขประจ าตัวประชาชนแทน
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรได้
2. ยื่นแบบแสดงรายการปกติปีละ 1 ครั้ง เงินได้ของปีใดก็ยื่นแบบภายใน วันที่ 31 มีนาคม 
ของปีถัดไป 

เว้นแต่ เงินได้บางลักษณะ เช่น การให้เช่าทรัพย์สิน เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เงินได้จากการ
รับเหมา เงินได้จากธุรกิจการพาณิชย์ เป็นต้น จะต้องยื่นแบบตอนกลางปี ส าหรับเงินได้ที่
เกิดขึ้นใน 6 เดือนแรก ภายในเดือนกันยายนของทุกปี
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เงินได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี ?

เงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรียกว่า "เงินได้พึงประเมิน" หมายถึง เงินได้ของ
บุคคลใดๆ หรือหน่วยภาษีใดที่เกิดขึ้นระหว่างวนัที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีใดๆ ได้แก่
1. เงิน
2. ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดค านวณได้เป็นเงิน
3. ประโยชน์ซึ่งอาจคิดค านวณได้เป็นเงิน
4. เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้
5. เครดิตภาษีที่ตามที่กฎหมายก าหนด
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เกณฑ์เงินได้พึงประเมินขั้นต่ าที่ผู้มีเงินได้
ต้องยื่นแบบแสดงรายการ

1. บุคคลธรรมดาและผู้ถึงแก่ความตายระหวา่งปีภาษี

2. ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล มีเงินได้พึงประเมินเกิน   
60,000 บาท

3. กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง มีเงินได้พึงประเมินเกิน 60,000 บาท

10

ประเภทเงินได้ โสด สมรส

เงินเดือนเพียงอย่างเดียว 120,000 220,000

เงินได้ประเภทอื่น 60,000 120,000



ในการเสียภาษีต้องค านวณอย่างไร ?

1. วิธีเงินได้สุทธิ
เงินได้พึงประเมินทุกประเภทรวมกันตลอดปีภาษี xxx
หัก ค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายก าหนด (xxx)
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย xxx
หัก ค่าลดหย่อนที่กฎหมายก าหนด (xxx)
เงินได้หลังหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ xxx
หัก ค่าลดหย่อนเงินบริจาค (xxx)
เงินได้สุทธิ xxx
น าเงินได้สุทธิไปค านวณตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
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การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว

1. เงินได้พึงประเมิน
- รายได้ค่านายหน้าขาย Package Tour รายได้ค่านายหน้ารับจองตั๋วเครื่องบิน รายได้

ค่านายหน้าจองห้องพัก เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร
- รายได้ค่าให้เช่ารถยนต์ เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
- รายได้ค่าบริการน าเที่ยว เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร
- รายได้จากการขายของที่ระลึก เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวล

รัษฎากร
- รายได้ค่าขนส่ง ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อสังเกต กรณีมีรายรับเกิน 1,800,000.- บาท/ปี (ยกเว้นรายได้ค่าขนส่ง) ต้องยื่นค าขอจด
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 01) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีรายรับถึง
เกณฑ์ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 12



การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว (ต่อ)

2. ค่าใช้จ่าย
- รายได้ค่านายหน้าขาย Package Tour รายได้ค่านายหน้ารับจองตั๋วเครื่องบิน รายได้

ค่านายหน้าจองห้องพัก หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 50 ของเงินได้พึงประเมินแต่ต้อง
ไม่เกิน 100,000.- บาท (รวมค่าใช้จ่ายของเงินได้ประเภทเงินเดือนตามมาตรา 40 (1) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ถ้ามี)

- รายได้ค่าให้เช่ารถยนต์ 
1) หักตามความจ าเป็นและสมควร
2) หักเป็นการเหมาในอัตรา 30

- รายได้ค่าบริการน าเที่ยว รายได้จากการขายของที่ระลึก และรายได้ค่าขนส่ง
1) หักตามความจ าเป็นและสมควร
2) หักเป็นการเหมาในอัตรา 60 13



การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว (ต่อ)

3. ค่าลดหย่อน
- ผู้มีเงินได้
- คู่สมรสของผู้มีเงินได้
- บุตรชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้
- ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้ และบิดามารดาของคู่สมรสของผู้มีเงินได้
- อุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือผู้ทุพพลภาพ
- เบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส
- เบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุขภาพ เบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญ
- เงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
- ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทนุเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
- ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการออมระยะยาว (SSF) 14



การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว (ต่อ)

- ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย  
- เงินประกันสังคม
- เงินที่บริจาคแก่พรรคการเมือง
- เงินบริจาค

15



อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

16



ในการเสียภาษีต้องค านวณอย่างไร ? (ต่อ)

2. วิธีเงินได้พึงประเมิน
- ส าหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไป การนับจ านวนเงินได้พึงประเมินไม่รวมถึง 

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) ประเภทเงินเดือน
- ให้ค านวณในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินได้พึงทุกประเภทไม่รวมเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 

40(1) ประเภทเงินเดือน ก่อนหักค่าใช้จ่าย
- ยกเว้นภาษีเงินได้ให้กับผู้มีเงินได้ส าหรับภาษีที่ต้องเสียตามวิธีเงินได้พึงประเมิน เฉพาะกรณีผู้มีเงินได้

มีภาษีที่ต้องเสียทั้งสิ้นจ านวนไม่เกิน 5,000 บาทในปีภาษีนั้น

17



ภาษีเงินได้นิติบุคคล
CORPORATE INCOME TAX (CIT)

18



ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 

1. บริษัทหรอืห้างหุน้ส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
- บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด
- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
- ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

2. บริษัทหรือห้างหุน้ส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึน้ตามของต่างประเทศ
- กระท ากิจการในที่อื่นๆ รวมทั้งในประเทศไทยด้วย จะต้องน าก าไรสุทธิเฉพาะที่ได้จาก

การกระท ากิจการในประเทศไทย มาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
- มีลูกจ้างหรือผู้ท าการแทน หรือผู้ท าการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทย

3. กิจการซึ่งด าเนินการเป็นทางการค้า หรือหาก าไรโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การของ
รัฐบาลต่างประเทศ หรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเท

4. กิจการร่วมค้า 19



หลักการทั่วไป

1. รอบระยะเวลาบัญชี มีก าหนด 12 เดือน
1.1 กรณีรอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่า 12 เดือน 

- นิติบุคคลเริ่มตั้งใหม่ 
- นิติบุคคลที่ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
- นิติบุคคลที่เลิกกัน
- นิติบุคคลที่ควบเข้ากัน

1.2 กรณีรอบระยะเวลาบัญชีมากกว่า 12 เดือน 
กรณีนิติบุคคลเลิกกิจการ หากผู้ช าระบัญชีหรือผู้จัดการไม่สามารถยื่นรายการได้ตาม

ก าหนด
2. การยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจ าปี (แบบ ภ.ง.ด.50)

ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 20



หลักการทั่วไป (ต่อ)

3. การยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (แบบ ภ.ง.ด.51)
ภายใน 2 เดือน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือน

4. ใช้เกณฑ์สิทธิในการค านวณรายได้และรายจ่าย
ให้น ารายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด แม้ว่าจะยังไม่ได้รับช าระในรอบระยะเวลา

บัญชีนั้นมารวมค านวณเป็นรายได้ และให้น ารายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายได้นั้น แม้จะยังไม่ได้
จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมค านวณเป็นรายจ่าย
5. ฐานภาษี

ก าไรสุทธิ  =  รายได้ – รายจ่าย

21



หลักการทั่วไป (ต่อ)

6. เงื่อนไขการค านวณก าไรสุทธิ
6.1 ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการหักค่าเสื่อมราคา การตีราคาสินค้าคงเหลือ การค านวณ

เงินตราต่างประเทศ การจ าหน่ายหนี้สูญ การยกเวน้การค านวณเป็นรายได้ดอกเบี้ย เงินปันผล
และภาษีขายในบางกรณี (มาตรา 65 ทวิ)

6.2 ก าหนดรายจ่ายที่จะน ามาหักในการค านวณภาษีเงินได้ นิติบุคคลไม่ได้ หรือถ้าจะ
น ามาหักได้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขและอัตราที่ก าหนด (มาตรา 65 ตรี)

22



หลักการทั่วไป (ต่อ)
8. การค านวณภาษี
รายได้จากการขายสินค้า / ให้บริการ xxx
หัก ต้นทุนขาย / บริการ (xxx)
ก าไรขั้นต้น xxx
หัก ค่าใช้จ่ายในการขาย / บริการ / บริหาร (xxx)
ก าไรสุทธิทางบัญชี xxx
บวก รายได้ที่ให้ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร xxx
บวก รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร xxx
หัก รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ / รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม (xxx)
หัก ขาดทุนสุทธิท่ีมีสิทธิหักได้ตามกฎหมาย (xxx)
หัก รายจ่ายการบริจาคส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 หรือร้อยละ 10 xxx
ก าไรสุทธิทางภาษี xxx 23



หลักการทั่วไป (ต่อ)

9. อัตราภาษี (บัญชีอัตราภาษีเงินได้)
1. กรณีทั่วไป อัตราภาษีร้อยละ 20
2. กรณีบริษัทหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ช าระแล้วในวนัสุดท้ายของรอบ

ระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการใน
รอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท (SMEs) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

ก าไรสุทธิ อัตราภาษี

1 – 300,000 ยกเว้น

300,001 – 3,000,000 ร้อยละ 15

3,000,001 ขึ้นไป ร้อยละ 20
24



หลักการทั่วไป (ต่อ)

3. กรณีบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยูใ่นเขตพัฒนาพิเศษ 
เฉพาะกิจ (ท้องที่จังหวัดนราธวิาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลาเฉพาะในทอ้งที่
อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย และจังหวัดสตูล) และมีรายได้
ที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าหรือการขายสินค้าในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ หรือการใหบ้ริการ
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี 2564 ที่เริ่มในหรอืหลังวันที่ 
1 มกราคม 2564 ถึงรอบระยะเวลาบัญชี 2566 ที่สิ้นสุดภายในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2566 
อัตราภาษีร้อยละ 3

25



ภาษีมูลค่าเพิ่ม
VALUE ADDED TAX (VAT)

26



ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ / คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือนิติบุคคล
2. ขายสินค้าหรือให้บริการที่ไม่ได้รับการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มในราชอาณาจักรไทยและมี
รายรับเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี 
3. การน าเข้าสินค้าโดยผู้น าเข้า



การค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

ให้ผู้ประกอบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยค านวณจาก

- ภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ ให้ผู้ประกอบการช าระภาษีเท่ากับส่วนต่างนั้น
- ภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย ให้เป็นเครดิตภาษีและให้ผู้ประกอบการนั้นมีสิทธไิด้รับคืนภาษี 

หรือน าไปช าระภาษีมูลค่าเพิ่มได้ 
- ภาษีซื้อที่มิได้น าไปหักในการค านวณภาษีในเดือนภาษีใหม้ีสิทธิน าไปหักในการค านวณภาษี

ในเดือนภาษีหลังจากนั้นได้ แต่ต้องไม่เกินสามปีนับจากวันที่ได้มีการออกใบก ากับภาษี 



หน้าท่ีของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. ออกใบก ากับภาษีทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือรับเงินค่าบริการ



หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ต่อ)

2. การจัดท ารายงานตามที่กฎหมายก าหนด ดังต่อไปนี้ 
1) รายงานภาษีขาย ให้ลงรายการใบก ากับภาษีแบบเต็มรปู ภายใน 3 วันท าการ นับแต่

วันที่ระบุไว้ในใบก ากับภาษี 
2) รายงานภาษีซื้อ ให้ลงรายการภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ได้รับใบก ากับภาษี
3) รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (เฉพาะผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการขายสินค้า) ให้ลง

รายการภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่รับมาหรือจ่ายไปซึ่งสินค้าและวัตถุดิบ



หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ต่อ)



หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ต่อ)

3. การยื่นแบบแสดงรายการ ภ.พ.30
ผู้ประกอบการต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30 พร้อมกับช าระภาษี (ถ้ามี)

เป็นรายเดือนภาษีทุกเดือน ไม่ว่าจะได้ขายสินค้าหรือให้บริการในเดือนภาษีนั้นหรอืไม่ก็ตาม 
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (ถ้ายื่นแบบแสดงรายการทางอินเตอร์เน็ตขยายไปอีก 8 วัน)



อากรแสตมป์
STAMP DUTY (SD)
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อากรแสตมป์ คือ?

อากรแสตมป์เป็นภาษีอากรที่จัดเก็บจากการกระท าตราสาร  เนื่องจากตราสารใดไม่ปิดแสตมป์
บริบูรณ์จะใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีก หรือส าเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ 
ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 28 ลักษณะ ตราสาร เช่น ตราสารเช่าที่ดิน โรงเรือน เช่าซื้อทรัพย์สิน 
จ้างท าของ กู้ยืมเงิน เป็นต้น 
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ลักษณะของอากรแสตมป์

- สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร
- มีภาพพระอุเทนทราธิราชดีดพิณอยูใ่นรปูวงกลม ส่วนบนมีอักษรว่า “อากรแสตมป์” 
ส่วนล่างแสดงราคาอากรแสตมป์ มีชนิด ราคา สี และขนาด ดังต่อไปนี้ 

ชนิดราคา 1 บาท สีน้ าเงินอ่อน 
ชนิดราคา 2 บาท สหีมากสุก 
ชนิดราคา 5 บาท สีเขียว 
ชนิดราคา 20 บาท สีส้มแก่ทับสีเหลือง 



อากรแสตมป์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน าเที่ยว

1. การให้เช่าที่ดิน โรงเรือน ส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่น หรือเช่าซื้อทรัพย์สิน ยกเว้นเช่าซื้อทรัพย์สนิ
ใช้ในการท านา ไร่ สวน ผู้เช่ามีหน้าที่เสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อจ านวนเงิน 1,000 บาท หรือ
เศษของ 1,000 บาท แห่งค่าเช่าหรือเงินกินเปล่า หรือทั้งสองอย่างรวมกันตลอดอายุการเชา่

2. การจ้างท าของ ยกเว้นสัญญาที่ท าขึ้นนอกประเทศไทยและการปฏิบัติตามข้อสัญญานั้นมิได้
ท าในประเทศไทย ผู้รับจ้างมีหน้าที่เสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาทต่อจ านวนเงิน 1,000 บาท หรือ
เศษของเงิน 1,000 บาท แห่งสินจ้างที่ก าหนดไว้

3. การกู้ยืมเงิน ผู้ให้กู้มีหน้าที่เสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาทต่อจ านวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษ
ของเงิน 2,000 บาท แห่งยอดเงินที่กู้ยืม ค่าอากรตามลักษณะแห่งตราสารนี้ เมื่อค านวณแล้ว
ถ้าเกิน 10,000 บาท ให้เสีย 10,000 บาท
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การปิดแสตมป์บริบูรณ์

1. แสตมปป์ิดทับ คือ การได้เสียอากรโดยปิดแสตมป์ทับกระดาษ ก่อนกระท าหรือในทนัทีที่
ท าตราสารเป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสีย และได้ขีดฆ่าแสตมป์นั้นแล้ว หรือ
2. แสตมป์ดุน คือ การได้เสียอากรโดยใช้กระดาษมีแสตมป์ดุนเป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่
ต้องเสียและขีดฆ่าแล้ว หรือโดยยื่นตราสารใหพ้นักงานเจ้าหน้าที่ประทับแสตมป์ดุน และ
ช าระเงินเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและขีดฆ่าแล้ว หรือ 
3. ช าระเป็นตัวเงิน คือ การได้เสียอากรเป็นตัวเงิน เป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียตาม
บทบัญญัติในหมวดนี้ หรือตามระเบียบซึ่งอธิบดีจะได้ก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี (การช าระ
อากรเป็นตัวเงินส าหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์)



ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
WITHHOLDING TAX (WHT)
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ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ?

จ านวนเงินที่กฎหมายก าหนดใหผู้้จ่ายเงินได้พึงประเมินจะต้องหกัออกจากเงินได้ก่อนจ่ายใหแ้ก่
ผู้รับทุกคราว หรือจ านวนเงินภาษีทีผู่้จ่ายเงินออกภาษีแทนผู้มีเงินได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมายก าหนดและน าส่งแล้ว ซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ผู้เสียภาษีได้รบั และเป็นเครดิตภาษี
ของผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในการค านวณภาษีทีต่้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจ าปี  
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วัตถุประสงค์ของกฎหมายภาษีหัก ณ ที่จ่าย

1. เพื่อป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีอากร
2. เพื่อเป็นการบรรเทาภาระในการค านวณและช าระภาษีอากรสิ้นปี
3. เพื่อเป็นการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร ให้รัฐมีรายได้เข้าคลังอย่างสม่ าเสมอ
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภาษีอากร
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หลักการของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

1. ผู้จ่ายเป็นผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
2. ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องเสียภาษีเงินได้
3. ต้องมีกฎหมายก าหนดให้หกัภาษี ณ ที่จ่าย
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วิธีการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
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วิธีการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ต่อ)
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วิธีการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ต่อ)
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การหักภาษี ณ ที่จ่ายรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน าเท่ียว

รายการรายจ่าย อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย

1. ค่าเช่ารถทัวร์ (รายวัน / รายเดือน) หัก 5% ของเงินที่จ่าย

2. ค่ารถโดยสารขนส่ง (รายเที่ยว) หัก 1% ของเงินที่จ่าย

3. ค่าน้ ามันรถ ไม่หัก

4. ค่าตั๋วโดยสารรถยนต์ เครื่องบิน รถไฟ ไม่หัก

5. ค่าเข้าชมสถานที่ ไม่หัก

6. ค่าอาหาร / ค่าโรงแรมที่พัก ไม่หัก

7. ค่าประกันภัย หัก 1% ของเงินที่จ่าย

8. ค่าไกด์ Domestic / In bound / Out bound ค านวณตามมาตรา 50 (1)

ยกเว้นไกด์อยู่ในประเทศไทยไม่ถึง 180 วัน หัก 15% ของเงินที่จ่าย

9. ค่าไกด์ต่างประเทศ พาน าเที่ยวในต่างประเทศ ไม่หัก



Q & A

Q : ลูกค้าจองตั๋วเครื่องบินโดยสาร ต่อมาได้ยกเลิกการเดินทาง พร้อมทั้งได้ช าระค่าปรับจาก
การยกเลิกการเดินทางดังกล่าว เงินค่าปรับจะต้องเสียภาษีหรือไม่อย่างไร 
A : โดยทั่วไป หากลูกค้ายกเลิกการเดินทาง สายการบินจะคิดค่าปรับจากการยกเลิกการเดินทาง 
เงินค่าปรับดังกล่าวถือเป็นค่าเสียหายที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลคา่เพิ่ม และไม่อยู่ใน
บังคับต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่ต้องน าค่าปรับดังกล่าวไปบันทึกเป็นรายได้เพื่อเสียภาษี
เงินได้ฯ ต่อไป

หากสายการบินมีการแบ่งค่าปรับใหก้ับตัวแทนขายตั๋วโดยสาร (ตัวแทนช่วง) ถือเป็นการ
จ่ายค่าบ าเหน็จให้กับตัวแทน สายการบินมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย อัตราร้อยละ 3 
(ข้อหารือ กค 0811/11473 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2544 )
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Q & A

Q : ผู้ประกอบกิจการน าเที่ยวได้รับเงินมัดจ าการเดินทางมีภาระภาษีอย่างไร
A : 1. ภาษีเงินได้ : ส าหรับเงินมัดจ าที่ได้รับ ให้รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สิทธิ

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม : ให้ผู้ประกอบการน ามูลค่าทั้งหมดทีไ่ด้รับหรือพึงได้รบั ไม่ว่าจะเรียก
เก็บในลักษณะเงินจ่ายล่วงหน้า เงินประกัน เงินมัดจ า มารวมค านวณเป็นมูลค่าของฐาน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Q : ผู้ประกอบกิจการน าเที่ยวได้รับเอกสารจากต่างประเทศสามารถน ามาลงรายจ่ายได้หรือไม่
A : หากเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการประกอบกิจการ ไม่เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายที่
ต้องห้าม และเป็นรายจ่ายที่มีหลักฐานการจ่ายที่สามารถพิสูจน์ผู้รับได้ สามารถลงเป็นรายจ่าย
ของรอบระยะเวลาบัญชีปีนั้นได้
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Q & A

Q : การให้บริการน าเที่ยวโดยคิดค่าบริการน าเที่ยวแบบเหมา (Package tour) ต้องออก
ใบก ากับภาษีอย่างไร จะออกใบก ากับภาษีเฉพาะค่าบริการได้หรือไม่
A : 1. กรณีผู้ประกอบการคิดค่าตอบแทนจากการจัดน าเทีย่วแต่ละครัง้ ประกอบไปด้วย
ค่าใช้จ่ายทั้งส่วนที่แจกแจงรายละเอียดใหลู้กค้าทราบ และส่วนที่คิดค่าบริการเป็นการเหมา  
ผู้ประกอบการต้องมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ค่าตอบแทนส่วนใดที่ผู้ประกอบการมีการ
แจกแจงค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกคา้ทราบ โดยแยกรายละเอียดค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดแจ้ง ค่าใช้จ่ายที่
ผู้ประกอบการเรียกเก็บล่วงหน้า หรือเรียกเก็บคืนจากลูกค้าเทา่กับจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง 
ไม่ต้องน ามารวมค านวณเป็นมูลค่าฐานภาษีเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น ผู้ประกอบการน าเที่ยว 
ออกใบก ากับภาษีเฉพาะส่วนที่เป็นค่าบริการน าเที่ยว ในส่วนค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถแจกแจงได้ 
เช่น ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินผู้ประกอบการขายตั๋วโดยสารเครื่องบินมีหน้าที่ออกหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากับภาษีเป็นชื่อของลูกค้า 48



Q & A

2. ส าหรับค่าบริการส่วนอื่นที่มีลักษณะเป็นการเหมา ซึ่งไม่สามารถแจกแจงรายละเอียดให้
ลูกค้าทราบได้ว่า เป็นค่าอะไร จ านวนเท่าใด และไม่มีหลักฐานการจ่ายมาแสดงค่าบริการ
ส่วนอื่นดังกล่าวที่ผู้ประกอบการเรยีกเก็บจากลูกค้า ต้องน ามารวมค านวณเป็นมูลค่าฐานภาษี
เพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น ผู้ประกอบการน าเที่ยวต้องออกใบก ากับภาษีส าหรับมูลค่า
ฐานภาษีนั้น 
(ข้อหารือ กค 0706/พ.625 ลงวันที่ 28 มกราคม 2551)
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Q & A

Q : การให้บริการน าเที่ยวโดยคิดค่าบริการเฉพาะค่าน าเที่ยวและค่าบริการ ส าหรับ ค่าตั๋ว 
ค่าที่พัก ค่าอาหารผู้ประกอบการจะจ่ายทดรองแทนไปก่อนแล้วเรียกเก็บคืนจากลกูค้าเท่ากับ
ที่จ่ายไป ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มจะค านวณอย่างไร
A : ส าหรับค่าบริการเฉพาะ ค่าน าเที่ยวและค่าบริการ ผู้ประกอบการต้องน ามารวมค านวณ
เป็นมูลค่าฐานภาษีเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนค่าตั๋วการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหารที่
ผู้ประกอบการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าล่วงหน้า หรืออาจทดรองจ่ายเงินค่าใช้จ่ายนั้นไปก่อนแล้ว 
จึงเรียกเก็บคืนจากลูกค้าภายหลังเป็นจ านวนเท่ากับที่จา่ยไปจริง ไม่ต้องน ามารวมค านวณเป็น
มูลค่าฐานภาษีเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด 
(ข้อหารือ กค 0706/พ.625ลงวันที่ 28 มกราคม 2551)
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Q & A

Q : กรณีประกอบกิจการน าเที่ยวต่างประเทศ โดยน านักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปท่องเที่ยว
ต่างประเทศ (out - bound) ต้องน ารายรับดังกล่าวมาเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรอืไม่ อัตราใด
A : การประกอบกิจการน าเที่ยวโดยรับบริการน านักท่องเทีย่วไทยเดินทางไปท่องเที่ยว
ต่างประเทศ (out - bound) หรือรับบริการน านักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาท่องเทีย่วใน
ประเทศไทย (in - bound) ไม่ว่าจะจัดเป็นหมู่คณะหรือเป็นเอกเทศ การรับจัดน าเที่ยว
ดังกล่าวถือเป็นการให้บริการในราชอาณาจักร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7
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Q & A

Q : ผู้ประกอบการน าเที่ยวออกบูธจ าหน่าย Package Tour ตามงานท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยให้
ส่วนลดเมื่อลูกค้าซื้อ Package Tour ภายในงาน การให้ส่วนลดดังกล่าวจะต้องน ามาเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ และต้องออกใบก ากับภาษีหรือไม่ อย่างไร
A : ผู้ประกอบการน าเที่ยวให้ลกูค้าจอง Package Tour ผ่านบูธตามงานท่องเที่ยวต่าง ๆ โดย
ให้ส่วนลดให้แก่ลูกค้าขณะจอง ส่วนลดดังกล่าวเป็นส่วนลดที่ใหพ้ร้อมกับการขายหรือให้บริการ
ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามาเป็นฐานในการค านวณภาษีภาษีมูลค่าเพิ่ม

การออกใบก ากับภาษีชนิดเต็มรูป จะต้องแสดงให้เห็นไว้ชัดแจ้งในใบก ากับภาษีว่า ได้มีการ
หักส่วนลดในใบก ากับภาษีไว้แล้ว
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4. ยอดขายใกล้เคียงกับยอดซื้อ หรือมีอัตรายอดซื้อต่อยอดขายสูง 

สาเหตุที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
1. บันทึกยอดขายไม่ครบถ้วน เช่น ปริมาณขายหรือราคาขายผิดปกติ 
2. ยอดซื้อแจ้งไว้เกิน เช่น ปริมาณซื้อหรือราคาซื้อผิดปกติ 
3. เป็นปีแรกท่ีเริ่มประกอบกิจการ อาจมียอดซื้อ หรือลงทุนในทรัพย์สิน 
4. มีสินค้าคงเหลือเป็นจ านวนมาก 
สิ่งที่ต้องตรวจ

1. ตรวจยอดขาย 
1.1 ตรวจสอบใบก ากับภาษีขาย การจัดท ารายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ 
1.2 สุ่มตรวจนับปริมาณสินค้าคงเหลือเปรียบเทียบกับรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

2. ตรวจยอดซื้อ 
2.1 ตรวจสอบใบก ากับภาษีซื้อ การจัดท ารายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 
2.2 สุ่มตรวจใบก ากับภาษีซื้อที่มีลักษณะผิดปกติ ว่าเกี่ยวข้องกับกิจการหรือไม่ ซึ่งต้องไม่เป็นภาษีซื้อต้องห้าม 
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แบบประเมนิผลการอบรม

https://forms.gle/FDU3R6DyKokhKgow6


