
                                                                                           กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ข 97 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
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- พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๗ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗ 

เปนปที ่๑๙ ในรัชกาลปจจบุัน 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวา โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงวนปา จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของสภา   
รางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้  

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พุทธศักราช 
๒๕๐๗” 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป  

 มาตรา ๓ ใหยกเลิก  
  (๑) พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา พุทธศักราช ๒๔๘๑  
  (๒) พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖  
  (๓) พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗  
 บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ 
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน  
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 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
   “ปา” หมายความวา ที่ดินรวมตลอดถึง ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาป 
เกาะ และที่ชายทะเลที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมาย  
 “ปาสงวนแหงชาติ” หมายความวา ปาที่ไดกําหนดใหเปนปาสงวนแหงชาติตาม
พระราชบัญญัตินี้  
 “ไม” หมายความวา ไมทุกชนิดทั้งที่เปนตน กอ หรือเถา ไมวายังยืนตนหรือลมลงแลว 
และหมายความรวมตลอดถึง ราก ปุม ตอ หนอ กิ่ง ตา หัว เหงา เศษ ปลายหรือสวนหนึ่งสวนใด
ของไม ไมวาจะถูกตัด ฟน เล่ือย ผา ถาก ถอน ขุด หรือกระทําโดยวิธีการอื่นใด  
 “ของปา” หมายความวา ส่ิงตางๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีอยูในปา เปนตนวา  
 (๑) ไมฟน ถาน เปลือกไม ใบไม ดอกไม เมล็ด ผลไม หนอไม ชันไม และยางไม  
 (๒) หญา ออ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กลวยไม กูด เห็ด และพืชอ่ืน  
  (๓) ซากสัตว ไข หนัง เขา นอ งา กราม ขนาย กระดูก ขน รังนก คร่ัง รังผ้ึง น้ําผ้ึงและ
มูลคางคาว  
 (๔) ดิน หิน กรวด ทราย แรและน้ํามัน  
  “สัตวเล้ียง” หมายความวา ชาง มา ลา ลอ โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร ที่มีเจาของ  
 “ทําไม” หมายความวา ตัด ฟน กาน โคน ลิด เล่ือย ผา ถาก ทอน ขุด หรือชักลากไมที่มี
อยูในปา หรือนําไมที่มีอยูในปาออกจากปาดวยประการใดๆ  
  “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้  
  “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมปาไม  
  “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

 มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให
มีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ และออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม คาภาคหลวง และ
คาบํารุงปาไม ไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  
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หมวด ๑ 
การกําหนดปาสงวนแหงชาต ิ

 

 มาตรา ๖ บรรดาปาที่เปนปาสงวนอยูแลวตามกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงวนปา
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเปนปาสงวนแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้  
 เมื่อรัฐมนตรี เห็นสมควรกําหนดปาอื่นใดเปนปาสงวนแหงชาติ เพื่อรักษาสภาพปาไม 
ของปา หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น ใหกระทําไดโดยออกกฎกระทรวงซึ่งตองมีแผนที่แสดง
แนวเขตปาที่กําหนดเปนปาสงวนแหงชาตินั้นแนบทายกฎกระทรวงดวย  

 มาตรา ๗ การเปลี่ยนแปลงเขตหรือการเพิกถอนปาสงวนแหงชาติ ไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวนใหกระทําได โดยออกกฎกระทรวง และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอน
บางสวนใหมีแผนที่แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนนั้นแนบทายกฎกระทรวงดวย  

 มาตรา ๘ ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีหลักเขตและปายหรือเครื่องหมายอื่นแสดง
แนวเขตปาสงวนแหงชาติไวตามสมควร เพื่อใหประชาชนเห็นไดวาเปนเขตปาสงวนแหงชาติ  

 มาตรา ๙ ใหปดประกาศสําเนากฎกระทรวง และแผนที่ทายกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ 
วรรคสอง หรือมาตรา ๗ ไว ณ ที่ทําการอําเภอหรือกิ่งอําเภอทองที่ที่ทําการ กํานันทองที่ และที่
เปดเผยเห็นไดงายในหมูบานทองที่นั้น  

 มาตรา ๑๐ เมื่อไดกําหนดปาใดเปนปาสงวนแหงชาติแลว ใหมีกรรมการสําหรับ
ปาสงวนแหงชาตินั้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยผูแทนกรมปาไม ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนกรม
ที่ดินและกรรมการอื่นอีกสองคน ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหคณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้  
   (๑) ควบคุมใหการเปนไปตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙  
   (๒) ดําเนินการสอบสวนและวินิจฉัยคํารองตามมาตรา ๑๓  
   (๓) มีหนังสือเรียกบุคคลมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของในการสอบสวน
ตามมาตรา ๑๓  
   (๔) ตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย  
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 มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการประชุมไมต่ํากวากึ่งจํานวนของ
กรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม และใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
แหงที่ประชุม การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  
 กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานแหง 
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เปนเสียงชี้ขาด  

 มาตรา ๑๒ บุคคลใดอางวามีสิทธิหรือไดทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติใด
อยูกอนวันที่กฎกระทรวงกําหนดปาสงวนแหงชาตินั้นใชบังคับใหยื่นคํารองเปนหนังสือตอ
นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองที่  
 ภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันที่กฎกระทรวงนั้นใชบังคับ ถาไมยื่นคํารองภายใน
กําหนดดังกลาว ใหถือวาสละสิทธิหรือประโยชนนั้น  
 คํารองดังกลาวในวรรคหนึ่งใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
ทองที่สงตอไปยังคณะกรรมการสําหรับปาสงวนแหงชาตินั้นโดยไมชักชา  
 ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกกรณสิีทธิในที่ดินที่บุคคลมีอยูตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน  

 มาตรา ๑๓ เมื่อคณะกรรมการสําหรับปาสงวนแหงชาติไดรับคํารองตามมาตรา ๑๒ 
แลวใหสอบสวนตามคํารองนั้น ถาปรากฏวาผูรองไดเสียสิทธิหรือเสื่อมเสียประโยชน ให
คณะกรรมการพิจารณากําหนดคาทดแทนใหตามที่เห็นสมควร  
 ถาผูรองไมพอใจในคาทดแทนที่คณะกรรมการสําหรับปาสงวนแหงชาติกําหนด ผูรองมี
สิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด  

 มาตรา ๑๓ (๑) ทวิ ในกรณีที่สวนราชการและองคการของรัฐ มีความประสงคจะใชพื้นที่
บางแหงภายในเขตปาสงวนแหงชาติเปนสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชนของรัฐอยางอื่น ให
อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดบริเวณดังกลาวเปนบริเวณที่ทางราชการใช
ประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติได และในบริเวณดังกลาว มิใหนํามาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ 
มาใชบังคับแกการที่สวนราชการหรือองคการนั้นๆ จําเปนตองกระทํา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ในการปฏิบัติงานเพื่อใชประโยชนในพื้นที่นั้น  
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 การใชพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ถาที่ดินในบริเวณที่ทางราชการใชประโยชนมีแนวเขตทับ
ที่ดินซึ่งบุคคลไดรับประโยชนตามมาตรา ๑๔ อยูแลว ใหการรับประโยชนในที่ดินสวนที่เปน
บริเวณที่ทางราชการใชประโยชนนั้นสิ้นสุดลง เมื่อพนกําหนดสามรอยหกสิบวัน นับแตวันที่
ประกาศกําหนดบริเวณดังกลาวเปนบริเวณที่ทางราชการใชประโยชน  
 การใชพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กําหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี  
 (๑) มาตรา ๑๖ ทวิ เพิ่มเติมโดย มาตรา ๓ แหง พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๒๘  
 

หมวด ๒ 
การควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาต ิ

 

 มาตรา ๑๔ (๒) ในเขตปาสงวนแหงชาติหามมิใหบุคคลใดยึดถือครอบครองทําประโยชน
หรืออยูอาศัยในที่ดินกอสราง แผวถาง เผาปา ทําไม เก็บหาของปาหรือกระทําดวยประการใดๆ    
อันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติเวนแต  
 (๑) ทําไมหรือเก็บหาของปา ตามมาตรา ๑๕ เขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยตามมาตรา 
๑๖ มาตรา ๑๖ ทวิ หรือมาตรา ๑๖ ตรี กระทําการตามมาตรา ๑๗ ใชประโยชนตามมาตรา ๑๘ หรือ
กระทําการตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๐  
 (๒) ทําไมหวงหามหรือเก็บหาของปาหวงหามตามกฎหมายวาดวยปาไม  
 มาตรา ๑๕ การทําไมหรือเก็บหาของปาในเขตปาสงวนแหงชาติใหกระทําไดเมื่อไดรับ
ใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดประกาศอนุญาตไวเปนคราวๆ    
ในเขตปาสงวนแหงชาติแหงหนึ่งแหงใดโดยเฉพาะ  
 การอนุญาตใหเปนไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 มาตรา ๑๖ (๓) อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเขา
ทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติได ในกรณีดังตอไปนี้  
  (๑) การเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติคราวละไมนอยกวาหาป
แตไมเกินสามสิบป ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณจะอนุญาตโดยใหยกเวนคาธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางสวนตามที่เห็นสมควรก็ได  
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   (๒) การเขาทําประโยชนเกี่ยวกับการทําเหมืองแรตามกฎหมายวาดวยแรคราวละไมเกิน
สิบป โดยใหไดรับยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตเก็บหาของปาและไมตองเสียคาภาคหลวงของปา
ตามพระราชบัญญัตินี้ สําหรับแร ดินขาว หรือหิน แลวแตกรณี  
 การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี  

 มาตรา ๑๖ ทวิ ในกรณีที่ปาสงวนแหงชาติทั้งหมดหรือบางสวนมีสภาพเปนปาไรรางเกา 
หรือทุงหญา หรือเปนปาที่ไมมีไมมีคาขึ้นอยูเลย หรือมีไมมีคาที่มีลักษณะสมบูรณเหลืออยูเปน
สวนนอย และปานั้นยากที่จะกลับฟนคืนดีตามธรรมชาติ ทั้งนี้โดยมีสภาพตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีใหถือวาปาสงวนแหงชาติในบริเวณดังกลาว
เปนปาเสื่อมโทรม  
 ถาทางราชการมีความจําเปนตองปรับปรุงฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรม ใหรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดเขตปาเสื่อมโทรมทั้งหมด หรือบางสวนเปนเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ  
 ในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ ถาบุคคลใดไดเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขต
ดังกลาวอยูแลวจนถึงวันที่ประกาศกําหนดตามวรรคสอง  
  (๑) เมื่อบุคคลดังกลาวรองขอ และอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายเห็นวาบุคคลนั้นยัง
มีความจําเปนเพื่อการครองชีพ อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือให
บุคคลดังกลาวทําประโยชนและอยูอาศัยตอไปในที่ที่ไดทําประโยชนหรือยูอาศัยอยูแลวนั้นได แต
ตองไมเกินยี่สิบไรตอหนึ่งครอบครัวและมีกําหนดเวลาคราวละไมนอยกวาหาปแตไมเกินสามสบิป 
ทั้งนี้ โดยไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับคราวแรก คราวตอๆ ไปตองเสียคาธรรมเนียม  
  (๒) บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตาม (๑) อาจขออนุญาตปลูกปาหรือไมยืนตนในที่ที่ตนเคย
ทําประโยชนหรือยูอาศัยในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติเพิ่มเติมจากที่ไดรับอนุญาตแลวโดย
พิสูจนใหเห็นวาตนมีความสามารถ และมีเครื ่องมือหรืออุปกรณที ่จะปลูกปาหรือไมยืนตน
ตามที่ขอเพิ่มนั้นได อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือใหปลูกปาหรือ
ไมยืนตนได แตตองไมเกินสามสิบหาไรตอหนึ่งครอบครัว และมีกําหนดเวลาคราวละไมนอยกวา
หาป แตไมเกินสามสิบปและตองเสียคาธรรมเนียมตามที่กฎหมายกําหนดไว  
 การไดรับอนุญาตตามวรรคสาม มิใหถือวาเปนการไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวล
กฎหมายที่ดิน  
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 ใหบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตามวรรคสาม (๑) และ (๒) ไดรับยกเวนคาภาคหลวงและ          
คาบํารุงปา สําหรับไมที่ไดปลูกขึ้นภายในที่ดินที่ไดรับอนุญาต  
 บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตองใชประโยชนในที่ดินตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในระเบียบ
ที่อธิบดีกําหนด และจะใหบุคคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครัวเขาทําประโยชนในที่ดินดังกลาว
มิได  
 ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตละทิ้งไมทําประโยชน หรือไมอยูอาศัยในที่ดินที่ไดรับ
อนุญาตติดตอกันเกินระยะเวลาสองป หรือยินยอมใหบุคคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครัวเขา
ทําประโยชน หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดีกําหนด ใหอธิบดีหรือ
ผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตนั้น  

 มาตรา ๑๖ ตรี ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ทวิ ถึงแกความตาย ให
บุคคลในครอบครัวซ่ึงอาศัยอยูกับผูไดรับอนุญาตมีสิทธิอยูอาศัยหรือทําประโยชนในที่ดินนั้น
ตอไปได แตไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่ผูไดรับอนุญาตถึงแกความตาย  
 ถาสามี ภรรยา บุตรคนหนึ่งคนใดหรือบุคคลในครอบครัวซ่ึงอาศัยอยูกับผูไดรับอนุญาต 
และผูไดรับอนุญาต ไดระบุไวเปนหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนดใหเปนผูสืบสิทธิและหนาที่
ของตนประสงคจะอยูอาศัยหรือทําประโยชนในที่ดินนั้นตอไปใหยื่นคําขออนุญาตตออธิบดี หรือผู
ซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ผูไดรับอนุญาตถึงแกความตาย  
 เมื่อไดยื่นคําขออนุญาตตามวรรคสองแลว ใหบุคคลตามวรรคหนึ่งอยูอาศัยหรือ            
ทําประโยชนตอไปไดตามที่อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายอนุญาต  

 มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชนในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ อธิบดีมีอํานาจอนุญาตเปน
หนังสือแกกระทรวง ทบวง กรมหรือบุคคลอื่นใดใหกระทําการอยางหนึ่งอยางใดในเขตปาสงวน
แหงชาติไดตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี และเมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่ง
ยกเวนคาธรรมเนียมคาภาคหลวง และคาบํารุงปาก็ได  

 มาตรา ๑๘ (๔) อธิบดีมีอํานาจออกระเบียบการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในเรื่องดังตอไปนี้  
  (๑) การเขาไป การผานหรือการใชทาง  
  (๒) การนําหรือปลอยสัตวเล้ียงเขาไป  
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  ระเบียบตามวรรคหนึ่งจะใชบังคับในเขตปาสงวนแหงชาติแหงใด ใหประกาศ ณ               
ที่วาการอําเภอ ที่ทําการกํานัน และที่ทําการผูใหญบานในทองที่ที่ปาสงวนแหงชาติแหงนั้นตั้งอยู  

 มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชนในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบํารุงปาสงวนแหงชาติ อธิบดี 
มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ของกรมปาไมกระทําการอยางหนึ่ง
อยางใดในเขตปาสงวนแหงชาติได  

 มาตรา ๒๐ (๕) ในกรณีปาสงวนแหงชาติแหงใดมีสภาพเปนปาเสื่อมโทรมตามมาตรา 
๑๖ ทวิ ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดทําการ
บํารุงปาหรือปลูกสรางสวนปา หรือไมยืนตนในเขตปาเสื่อมโทรมไดภายในระยะเวลาและตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาต แตในกรณีที่จะอนุญาตใหเกิน ๒,๐๐๐ ไร ตองไดรับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี  
  รัฐมนตรีอาจกําหนดใหผูรับอนุญาตเสียคาตอบแทนใหแกรัฐบาลไดตามจํานวนที่
เห็นสมควร โดยประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

 มาตรา ๒๑ ใบอนุญาตทําไมหรือเก็บหาของปาในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามมาตรา ๑๕ 
ใหใชไดภายในระยะเวลาที่ระบุไวในใบอนุญาต ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดซึ่งตองไมเกินหนึ่งป
นับแตวันออกใบอนุญาต  
 การตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  

 มาตรา ๒๒ ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย ใหยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาตตอ
พนักงานเจาหนาที่  
 การออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  

 มาตรา ๒๓ ใบอนุญาตที่ออกใหตามมาตรา ๑๕ จะโอนกันไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่  
 การโอนใบอนุญาต ใหเปนไปตามระเบียบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  

 มาตรา ๒๔ ผูรับใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตองจัดใหคนงาน 
ผูรับจางหรือผูแทนของผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีใบคูมือสําหรับทําการตามที่ไดรับ
อนุญาตตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  
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 มาตรา ๒๕ เมื่อไดกําหนดปาใดเปนปาสงวนแหงชาติ และรัฐมนตรีไดแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่ ผูควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาตินั้นแลว ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้  
  (๑) ส่ังใหผูหนึ่งผูใดออกจากปาสงวนแหงชาติ หรือใหงดเวนการกระทําใดๆ ในเขต
ปาสงวนแหงชาติ ในกรณีที่มีขอเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้  
   (๒) ส่ังเปนหนังสือใหผูกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้ ร้ือถอนแกไขหรือทําประการ
อ่ืนใดแกส่ิงที่เปนอันตราย หรือส่ิงที่ทําใหเสื่อมสภาพในเขตปาสงวนแหงชาติภายในเวลาที่
กําหนดให  
  (๓) ยึด ทําลาย รื้อถอน แกไขหรือทําประการอื่น เมื่อผูกระทําผิดไมปฏิบัติตาม (๒) 
ไมปรากฏตัวผูกระทําผิด หรือรูตัวผูกระทําผิดแตหาตัวไมพบ  
 ถาพนักงานเจาหนาที่ไดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดดังกลาวและไดเสียคาใชจายเพื่อ
การนั้น ใหผูกระทําผิดชดใชหรือออกคาใชจายนั้นทั้งหมด หรือใหพนักงานเจาหนาที่นําทรัพยสิน
ที่ยึดไวได ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืน ตามที่เห็นสมควรเพื่อชดใชคาใชจายนั้น และให
นําความในมาตรา ๑๓๒๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาใชบังคับแกเงินที่ไดจากการ
ขายทรัพยสินนั้นโดยอนุโลม  
  (๔) ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อปองกันหรือบรรเทาความ
เสียหายแกปาสงวนแหงชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน  
 มาตรา ๒๖ การจับกุม ปราบปรามผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงาน
เจาหนาที่ เปนพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 มาตรา ๒๗ เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต คนงานผูรับจางหรือ
ผูแทนของผูรับใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาตกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง 
หรือเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัตินี้ อันอาจเปนการ
เสียหายอยางรายแรง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหพักใชใบอนุญาตหรือ
หนังสืออนุญาตไดมีกําหนดไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ออกคําสั่ง  
 คําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอน
คําสั่ง หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาที่ส่ังพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตไดตามที่เห็นสมควร แต
ในกรณีที่มีคําสั่งเพิ่มระยะเวลาดังกลาวนั้นจะเพิ่มไดไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน  
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 มาตรา ๒๘ คําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตของพนักงานเจาหนาที่หรือคําสั่ง
ของอธิบดีตามมาตรา ๒๗ ผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรี โดยยื่น
อุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่งคําวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีใหเปนที่สุด  

 มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีการสั่งพักใชใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาตแลว ถารัฐมนตรี
เห็นสมควรก็ใหมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตนั้นได  

 มาตรา ๓๐ ในกรณีมีความจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการ หรือสาธารณะประโยชน 
หรือเมื่อปรากฏวาไดมีการอนุญาตไปโดยมิชอบ รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตรายหนึ่ง
รายใดทั้งหมดหรือบางสวนได 
 ในกรณีมิใชเปนความผิดของผูถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาต ใหจายคาทดแทนดวยจํานวนเงิน
อันเปนธรรมแกผูถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาตนั้น  
 (๒) มาตรา ๑๔ ถูกยกเลิกตามความในมาตรา ๔ แหง พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๒๘ และใชขอความนี้แทน 
 (๓) มาตรา ๑๖ ถูกยกเลิกตามความในมาตรา ๕ แหง พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๒๘ และใชขอความนี้แทน 
 (๔) มาตรา ๑๘ ถูกยกเลิกตามความในมาตรา ๗ แหง พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๒๘ และใชขอความนี้แทน  
 (๕) มาตรา ๒๐ ถูกยกเลิกตามความในมาตรา ๘ แหง พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๒๘ และใชขอความนี้แทน  
 

หมวด ๓ 
บทกําหนดโทษ 

 

 มาตรา ๓๑ (๖) ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๔ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และ
ปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหาหมื่นบาท  
 ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถาไดกระทําเปนเนื้อที่เกินยี่สิบหาไร หรือกอใหเกิดความ
เสียหายแก  
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  (๑) ไมสัก ไมยาง ไมสนเขาหรือไมหวงหามประเภท ข. ตามกฎหมายวาดวยปาไม หรือ  
  (๒) ไมอ่ืนที่เปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางรวมกันเกินยี่สิบ
ตนหรือทอน หรือรวมปริมาตรไมเกินสี่ลูกบาศกเมตร หรือ  
  (๓) ตนน้ําลําธาร  
 ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองหมื่น
บาทถึงหนึ่งแสนหาหมื่นบาท  
 ในกรณีที่มีคําพิพากษาชี้ขาดวา บุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรานี้ ถาปรากฏวาบุคคลนั้น 
ยึดถือหรือครอบครองที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ ศาลมีอํานาจสั่งใหผูกระทําผิด คนงาน ผูรับจาง 
ผูแทนและบริวารของผูกระทําผิดออกจากเขตปาสงวนแหงชาติได  
 มาตรา ๓๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๔ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  
 มาตรา ๓๓ (๗) ผูใดทําใหเสียหาย ทําลายซึ่งหลักเขต ปาย หรือเครื่องหมายอื่นใดที่จัด
ใหมีขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 มาตรา ๓๓ ทวิ ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๑๘ หรือขัดคําสั่ง
พนักงานเจาหนาที่ซ่ึงสั่งตามมาตรา ๒๕ (๑) หรือ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 มาตรา ๓๔ ผูใดรับไวดวยประการใด ซอนเรน จําหนาย หรือชวยพาเอาไปเสียซ่ึงไม
หรือของปาที่ตนรูอยูแลววา เปนไมหรือของปาที่ผูไดมาโดยการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
ตองระวางโทษเสมือนเปนตัวการในการกระทําผิดนั้น  
 มาตรา ๓๕ บรรดาไม ของปา เครื่องมือ เครื่องใช อาวุธ สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือ
เครื่องจักรกลใดๆ ซ่ึงบุคคลใช หรือไดมาโดยการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหริบเสียทั้งสิ้น
โดยไมคํานึงวาเปนของผูกระทําผิด และมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือไม  
 (๖) มาตรา ๓๑ ถูกยกเลิกตามความในมาตรา ๓ แหง พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใชขอความนี้แทน  
 (๗) มาตรา ๓๓ ถูกยกเลิกตามความในมาตรา ๔ แหง พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใชขอความนี้แทน  
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บทเฉพาะกาล 
 

 มาตรา ๓๖ บรรดาปาที่เปนปาคุมครองอยูแลวตามกฎหมายวาดวยการคุมครองและ
สงวนปา กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนปาสงวนแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 
จนกวาจะมีกฎกระทรวงออกตาม มาตรา ๖ วรรคสอง หรือมาตรา ๗ ซ่ึงตองออกภายในหาป           
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

 มาตรา ๓๗ ใบอนุญาตที่ออกใหแกบุคคลกระทําการใดๆ ตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครอง และสงวนปากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปจนสิ้นอายุตามที่ระบุไว
ในใบอนุญาตนั้น  

 มาตรา ๓๘ ภายในระยะเวลาหนึ่งป นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับบรรดา
กฎกระทรวง ประกาศ ขอกําหนด และระเบียบการตางๆ ที่ไดออกตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
และสงวนปา และใชอยูในวันประกาศพระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา ใหคงใชบังคับตอไป
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้จนกวาจะมีกฎกระทรวงประกาศขอกําหนดหรือ
ระเบียบการตางๆ ยกเลิกหรือมีความอยางเดียวกัน หรือขัด หรือแยงกัน หรือกลาวไวเปนอยางอื่น  
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ถนอม กิตติขจร 
นายกรัฐมนตร ี

 
 
 
 

ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม ๘๑ ตอนที่ ๓๘ วันที ่๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 
 



มาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยว 

110 ภาคผนวก  ข 

 
พระราชบัญญัติ 

ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปนปที ่๔๗ ในรัชกาลปจจบุัน 

 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวาโดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา และยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก               
พ.ศ. ๒๕๓๕” 

 มาตรา ๒ [๑] พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ธุรกิจนําเที่ยว” หมายความวา การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหรือการใหบริการหรือ
การอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทาง สถานที่พักอาหาร ทัศนาจร และหรือมัคคุเทศกใหแก
นักทองเที่ยว 
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“ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว” หมายความวา ประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวตาม
กฎหมายวาดวยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

“นักทองเที่ยว” หมายความวา บุคคลที่เดินทางจากทองที่อันเปนถ่ินที่อยูโดยปกติของตน
ไปยังทองที่อ่ืนเปนการชั่วคราวดวยความสมัครใจ และดวยวัตถุประสงคอันมิใชเพื่อไปประกอบ
อาชีพหรือหารายได และใหหมายความรวมถึงผูรับบริการหรือความสะดวกจากผูประกอบธุรกิจ 
นําเที่ยวโดยเสียคาบริการดวย 

“มัคคุเทศก” หมายความวา ผูที่นํานักทองเที่ยวไปยังสถานที่ตางๆ และใหความรูแก
นักทองเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่หรือบุคคลโดยไดรับคาตอบแทน 

“คาบริการ” หมายความวา คาจางและคาใชจายตางๆ ที่นักทองเที่ยวจายใหแกผูประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยวสําหรับการจัดการใหบริการหรือการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทาง 
สถานที่พัก อาหาร และการทัศนาจร ในลักษณะเปนการเหมาจาย 

“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรือใบอนุญาตเปน
มัคคุเทศก แลวแตกรณี 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“การทองเที่ยวแหงประเทศไทย” หมายความวา การทองเที่ยวแหงประเทศไทยตาม
กฎหมายวาดวยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

“ผูวาการ” หมายความวา ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

“นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกกรุงเทพมหานคร 
และนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกจังหวัด ซ่ึงผูวาการแตงตั้ง 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซ่ึงผูวาการแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกของสวนราชการ

ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และของรัฐวิสาหกิจอื่นตามที่จะไดกําหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้              
การยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก 

 

มาตรา ๖[๒] ใหมีคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก ประกอบดวยประธาน
กรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนประธานกรรมการ ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
เปนรองประธานกรรมการ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย อธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการคา อธิบดีกรมประชาสัมพันธ อธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรมศิลปากร อธิบดีกรม
ศุลกากร อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เปน
กรรมการ และกรรมการอื่นซึ่งคณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยแตงตั้งจํานวนสิบสองคน 
ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากผูแทนของสมาคมผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวจํานวนสามคน ผูแทนของ
สมาคมมัคคุเทศกจํานวนสามคน ผูแทนของสมาคมผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวจํานวนสามคน 
และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนหรือเคยเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวาสามป             
สอนวิชาการทองเที่ยวหนึ่งคน วิชามัคคุเทศกหนึ่งคน และวิชาสื่อสารมวลชนหนึ่งคน และให          
นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกกรุงเทพมหานครเปนกรรมการและเลขานุการ 

การไดมาซึ่งผูแทนของสมาคมผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว ผูแทนของสมาคมมัคคุเทศก 
และผูแทนของสมาคมผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่จะไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ใหแตละกลุมสมาคมเชนวานั้นตกลงกันเสนอรายชื่อผูแทนในสวนของตนตามจํานวนที่จะพึงมีได 

มาตรา ๗ ใหกรรมการซึ่งคณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยแตงตั้ง มีวาระ
อยูในตําแหนงคราวละสองป 

ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยแตงตั้งพนจาก
ตําแหนงกอนวาระ ใหผูไดรับแตงตั้งดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการซึ่งตนแทน 
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เมื่อครบวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหมใหกรรมการซึ่ง
พนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้ง
ใหมเขารับหนาที่ 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสอง
วาระติดตอกัน 

มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๗ กรรมการซึ่งคณะกรรมการ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยใหพนจากตําแหนง 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผดิที่

ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๙ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธาน
กรรมการ เปนประธานในที่ประชุม 

ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดแผนงานและมาตรการตางๆ เกี่ยวกับการสงเสริมและควบคุมธุรกิจนําเทีย่ว

และมัคคุเทศก 
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(๒) พิจารณาเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานการประกอบธุรกิจนําเที่ยวของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว การปฏิบัติหนาที่ การแตงกาย 
มารยาท และความประพฤติของมัคคุเทศก และการอยางอื่นที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนําเที่ยว
และมัคคุเทศกตามพระราชบัญญัตินี้ โดยเสนอผานคณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

(๓) พิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๒๑ 
(๔) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการเปดบัญชีเงินฝากและการเบิกจายเงินจากบัญชีเงินฝาก 

สําหรับหลักประกันที่เปนเงินสดตามมาตรา ๑๙ 
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการหรือ

ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

มาตรา ๑๑ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใดภายในขอบเขตแหงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

ใหนํามาตรา ๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการอาจเชิญบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น หรือให
บุคคลใดสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของ หรือส่ิงใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามที่
เห็นสมควร 

มาตรา ๑๓ ใหประธานกรรมการและกรรมการไดรับประโยชนตอบแทนตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

หมวด ๒ 
ธุรกิจนําเท่ียว 

 

มาตรา ๑๔ หามมิใหผูใดประกอบธุรกิจนําเที่ยว  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก
นายทะเบียน 

การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและแบบใบอนุญาต ใหเปนไปตามแบบ
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๑๕ ผูขอรับใบอนุญาตตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(๑) ถาเปนบุคคลธรรมดา 

(ก) มีสัญชาติไทย 
(ข) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
(ค) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรไทย 
(ง) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(จ) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(ฉ) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(ช)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต 
(ซ) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต แตถาเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตองถูก

เพิกถอนมาแลวไมนอยกวาสามป 
(๒) ถาเปนนิติบุคคล 

(ก) ตองจดทะเบียนตามกฎหมายไทย 
(ข) มสํีานักงานอยูในราชอาณาจักรไทย 
(ค) ในกรณีที่เปนหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน ทุนของหางหุนสวนสามัญ

จดทะเบียนนั้นไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดตองเปนของหุนสวน ซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาและมี
สัญชาติไทย และหุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการตองมีสัญชาติไทย 

(ง) ในกรณีที่เปนหางหุนสวนจํากัด ผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด
ทั้งหมดตองมีสัญชาติไทย และทุนของหางหุนสวนจํากัดนั้นไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดตองเปน
ของหุนสวน ซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย 

(จ) ในกรณีที่เปนบริษัทจํากัด กรรมการบริษัทจํากัดจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ตองมีสัญชาติไทย และทุนของบริษัทจํากัดนั้นไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดตองเปนของบุคคล
ธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย และบริษัทจํากัดนั้นจะตองไมมีขอบังคับอนุญาตใหออกใบหุนชนิดออก
ใหแกผูถือ 

(ฉ) หุนสวนผูจัดการหรือกรรมการผูจัดการนิติบุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตาม (๑) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) และ (ซ) 
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(ช) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต 
(ซ) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต แตถาเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตองถูก

เพิกถอนมาแลวไมนอยกวาสามป 
 ทั้งนี้ ไมใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว มาใชบังคับแกการประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔ เปนคนตางดาวภายใต
ความตกลงที่ประเทศไทยมีขอผูกพันอยูกับรัฐบาลตางประเทศมิใหนําความในมาตรา ๑๕(๑) (ก) 
และ (๒) (ค) (ง) และ (จ) มาใชบังคับแกผูนั้น 

 มาตรา ๑๗ ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงการออกหรือไมออกใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔ 
ใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอรับใบอนุญาตในกรณีที่
นายทะเบียนออกใบอนุญาต ใหมีหนังสือแจงใหผูขอรับใบอนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาตจาก
นายทะเบียนและวางหลักประกันตามมาตรา ๑๘ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 
ถาผูขอรับใบอนุญาตไมมารับใบอนุญาต ภายในเวลาดังกลาวโดยไมแจงเหตุผลหรือขอขัดของให
นายทะเบียนทราบ ใหนายทะเบียนยกเลิกการออกใบอนุญาตนั้น 

ในกรณีที่นายทะเบียนไมออกใบอนุญาต ใหแสดงเหตุผลในหนังสือแจงการไมออก
ใบอนุญาตใหผูขอรับใบอนุญาตทราบดวย 

มาตรา ๑๘ [๓] ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองวางหลักประกันซึ่งไดแกเงินสด หนังสือ         
ค้ําประกันของธนาคาร พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไทยค้ําประกัน
ตนเงินและดอกเบี้ยอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันตอผูวาการ เพื่อประกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการไมปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยวหรือขอตกลงเกี่ยวกับการจางที่           
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวมีอยูกับนักทองเที่ยว มัคคุเทศก และหรือผูประกอบอุตสาหกรรมทองเทีย่ว 
ทั้งนี้ ตามจํานวนเงินประกันที่กําหนดในกฎกระทรวงการจัดการเกี่ยวกับดอกผลของหลักประกัน
และการเปลี่ยนหลักประกันใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๘/๑[๔] ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่ประสงคจะใชสิทธิรองเรียน          
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว ตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรไทยและตองวางหลักประกันซึ่ง ไดแก        
เงินสด หนังสือค้ําประกันของธนาคาร พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไทย 
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ค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ยอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันตอผูวาการ เพื่อประกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการไมปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยวที่ผูประกอบ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวมีอยูกับผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว ทั้งนี้ ตามจํานวนเงินประกันที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

กรณีที่ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวไดวางหลักประกันไวตามวรรคหนึ่ง หาก
ประสงคขอถอนคืนหลักประกันนั้นจะตองมาแจงความประสงคบอกเลิกการใชสิทธิรองเรียนตอ 
นายทะเบียนและเมื่อไดรับหลักประกันแลว ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวผูนั้นจะมาแจงความ
ประสงคใชสิทธิรองเรียนอีกไมได 

การแจงความประสงคใชสิทธิรองเรียนและการบอกเลิกการใชสิทธิรองเรียน การจัดการ
เกี่ยวกับดอกผลของหลักประกัน และการเปลี่ยนแปลงหลักประกันใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๙[๕] ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรือผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว
วางหลักประกันเปนเงินสดไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน ใหการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเปน
ผูรับผิดชอบในการเปดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยในนามผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรือ           
ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวแตละราย รวมทั้งการเบิกจายเงินจากบัญชีเงินฝากกับธนาคาร 
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด สําหรับดอกผลที่เกิดจากเงินฝากที่เปนเงินสดนั้น          
ใหตกเปนของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรือผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่วางหลักประกัน 

มาตรา ๒๐[๖] ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรือผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว
วางหลักประกันเปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร หนังสือคํ้าประกันของธนาคารใหเปนไปตาม
แบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๑[๗] ในกรณีที่ปรากฏตอนายทะเบียนจากการรายงานของพนักงานเจาหนาที่
หรือการรองเรียนของนักทองเที่ยวหรือมัคคุเทศกหรือผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว หรือความ
ปรากฏตอนายทะเบียนโดยประการอื่นวานักทองเที่ยวหรือมัคคุเทศกหรือผูประกอบอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวผูใดไดรับความเสียหายจากการที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวไมปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับ
ธุรกิจนําเที่ยวหรือขอตกลงเกี่ยวกับการจางที่ไดทําไวกับบุคคลดังกลาว ใหนายทะเบียนดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 



มาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยว 
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(๑) ในกรณีที่ผูเสียหายเปนนักทองเที่ยวซ่ึงไมมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร
ไทย เมื่อนายทะเบียนไดทําการสอบสวนแลวปรากฏวาเปนจริงตามนั้น และผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว 
ผูนั้นยังไมยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยวที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทําไวกับ
นักทองเที่ยวหรือไมยินยอมชดใชคาเสียหายใหแกนักทองเที่ยวผูนั้น โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

 (ก) ถาจํานวนเงินคาเสียหายไมเกินวงเงินที่คณะกรรมการไดกําหนดไวใหอยูใน
อํานาจของผูวาการที่จะพิจารณาอนุมัติส่ังจายได ใหนายทะเบียนเสนอเรื่องใหผูวาการพิจารณา
อนุมัติส่ังจายเงินคาเสียหายดังกลาวจากหลักประกันที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูนั้นไดวางไวตาม
มาตรา ๑๘ ใหแกนักทองเที่ยวโดยไมชักชา แลวแจงผลการดําเนินการใหคณะกรรมการและ             
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูนั้นทราบ 

 (ข) ถาจํานวนเงินคาเสียหายเกินวงเงินที่คณะกรรมการไดกําหนดไวใหอยูใน
อํานาจของผูวาการที่จะพิจารณาอนุมัติส่ังจายได ใหนายทะเบียนเสนอเรื่องใหผูวาการพิจารณา
อนุมัติส่ังจายเงินคาเสียหายในสวนที่ไมเกินวงเงินดังกลาวใหแกนักทองเที่ยวผูนั้นกอน สวน
คาเสียหายในสวนที่เกินวงเงินนั้นใหนายทะเบียนเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณาใหความ
เห็นชอบ แลวแจงผลการดําเนินการใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูนั้นทราบโดยเร็ว 

(๒) ในกรณีที่ผูเสียหายเปนนักทองเที่ยวหรือผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวซ่ึงมี
ภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรไทย หรือเปนมัคคุเทศก เมื่อนายทะเบียนไดทําการ
สอบสวนแลว ปรากฏวาเปนจริงตามนั้น ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว
ผูนั้นชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลดังกลาวตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด 
ถาผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวไมมีหนังสือโตแยงมาภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหนายทะเบียน
ดําเนินการตาม (๑) (ก) หรือ (ข) โดยอนุโลม แตถาผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวมีหนังสือโตแยงมา
ภายในระยะเวลาที่กําหนดใหผูวาการเจรจาทําความตกลงกับผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวและผูเสียหาย 
ถาตกลงกันไดใหผูวาการจายเงินจากหลักประกันใหแกผูเสียหายตามที่ไดตกลงกัน ถาตกลงกัน
ไมไดใหผูเสียหาย และผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตั้งอนุญาโตตุลาการเปนผูช้ีขาด และใหนํากฎหมาย
วาดวยอนุญาโตตุลาการมาใชบังคับ หากกรณีที่ตกลงกันไมไดเปนกรณีที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว
เสนอจํานวนเงินที่จะชดใชคาเสียหายใหแกผูเสียหายนอยกวาจํานวนเงินที่นายทะเบียนกําหนด ให
ผูวาการจายเงินจากหลักประกันใหแกผูเสียหายตามจํานวนเงินที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวเสนอที่จะ
ชดใชนั้นโดยใหถือวาจํานวนเงินที่เหลืออยูเปนคาเสียหายที่ตกลงกันไมได 
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ในกรณีที่ผูเสียหายเปนมัคคุเทศก คาเสียหายตาม (๒) ใหหมายถึงเงินคาจางที่ผูประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยวคางจาย คาตอบแทน เงินทดรองจายลวงหนาที่มัคคุเทศกไดจายไปตามความเปนจริง
ในการปฏิบัติหนาที่ตามขอตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยวหรือขอตกลงเกี่ยวกับการจาง และให
หมายความรวมถึงคารักษาพยาบาลหรือคาเสียหายอื่นใดที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่นั้นดวย 

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) เสร็จแลว ใหนายทะเบียนพิจารณา
ดําเนินการตามมาตรา ๓๒ แกผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูนั้นตามควรแกกรณี 

มาตรา ๒๑/๑[๘] ในกรณีที่ปรากฏตอนายทะเบียนจากการรองเรียนของผูประกอบธุรกิจ
นําเที่ยวที่ไดรับความเสียหายจากการไมปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยวที่ผูประกอบ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวมีอยูกับผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวนั้น เมื่อนายทะเบียนไดทําการสอบสวน
แลวปรากฏวาเปนจริงตามนั้น ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงใหผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว
นั้นชดใชคาเสียหายแกผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามจํานวนเงินและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียน
กําหนด ถาผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวไมมีหนังสือโตแยงมาภายในระยะเวลาที่กําหนด            
ใหนายทะเบียนดําเนินการตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือ (ข) โดยอนุโลม แตถาผูประกอบ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวมีหนังสือโตแยงมาภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหผูวาการเจรจาทําความตกลง
กับผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวและผู เสียหาย ถาตกลงกันไดใหผูวาการจายเง ินจาก
หลักประกันใหแกผูเสียหายตามที่ไดตกลงกัน ถาตกลงกันไมไดใหผูเสียหายและผูประกอบ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวตั้งอนุญาโตตุลาการเปนผูช้ีขาดและใหนํากฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ
มาใชบังคับ หากกรณีที่ตกลงกันไมไดเปนกรณีที่ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวเสนอจํานวน
เงินที่จะชดใชคาเสียหายใหแกผูเสียหายนอยกวาจํานวนเงินที่นายทะเบียนกําหนดใหผูวาการ
จายเงินจากหลักประกันใหแกผูเสียหายตามจํานวนเงินที่ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวเสนอที่จะ
ชดใชนั้นโดยใหถือวาจํานวนเงินที่เหลืออยูเปนคาเสียหายที่ตกลงกันไมได 

มาตรา ๒๑/๒[๙] การหักเงินชดใชคาเสียหายจากหลักประกันกรณีการรองเรียนระหวาง 
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวกับผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว ใหหักไดไมเกินวงเงินประกันของ
ฝายที่วางหลักประกันไวนอยกวา 

มาตรา ๒๒[๑๐] นักทองเที่ยว มัคคุเทศก ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวหรือ                 
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดไมเห็นดวยกับการดําเนินการของนายทะเบียนหรือของผูวาการตาม
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มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๑/๑ มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการได และใหนํามาตรา ๓๑ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๓[๑๑] ในกรณีที่หลักประกันตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๘/๑ มีจํานวนลดลง
เพราะไดใชจายไปตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๑/๑ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรือผูประกอบ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว แลวแตกรณี ตองนําหลักประกันมาวางเพิ่มเติมใหครบภายในระยะเวลาที่
ผูวาการกําหนด 

กรณีที่ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวไมวางหลักประกันเพิ่มเติมใหครบตามวรรค
หนึ่ง ใหถือวาสิทธิรองเรียนตามมาตรา ๑๘/๑ ของผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนอันระงับ
นับแตวันครบระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง และผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวผูนั้นจะมาใชสิทธิ
รองเรียนอีกไมได 

มาตรา ๒๔[๑๒] ใหผูวาการคืนหลักประกันที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยววางไวตามมาตรา 
๑๘ หรือที่ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยววางไวตามมาตรา ๑๘/๑ ใหแกผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว
หรือผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว ภายในหกสิบวันนับแตวันที่เพิกถอนใบอนุญาตหรือไม        
ตออายุใบอนุญาต หรือนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงบอกเลิกการประกอบธุรกิจนําเที่ยวจาก               
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว หรือนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการบอกเลิกการใชสิทธิรองเรียนจาก            
ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว หรือนับแตวันที่สิทธิรองเรียนระงับตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง 
แลวแตกรณีในหนังสือแจงการบอกเลิกการประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามความในวรรคหนึ่ง                   
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองรับรองวาตนเองไมมีหนี้เกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยวที่ตองชําระใหแก
นักทองเที่ยว มัคคุเทศกหรือผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

ในหนังสือแจงการบอกเลิกการใชสิทธิรองเรียนตามความในวรรคหนึ่ง ผูประกอบ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวตองรับรองวาตนไมมีหนี้ที่ เกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยวที่ตองชําระใหแก                    
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

ในกรณีที่ผูวาการไดรับแจงจากนักทองเที่ยว มัคคุเทศก ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรือ             
ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยววา ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรือผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ตามความในวรรคหนึ่ง ยังมีหนี้เกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยวที่จะตองชําระใหแกบุคคลดังกลาวอยูให
ผูวาการรอการคืนหลักประกันไวกอน 
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มาตรา ๒๕ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงวาดวยมาตรฐานการ
ประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

มาตรา ๒๖ ในการโฆษณาการจัดบริการนําเที่ยวหรือรายละเอียดในการนําเที่ยวที่จะจัด
ในแตละป ใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวจัดทําเปนเอกสารซึ่งอยางนอยจะตองมีรายการดังนี้ 

(๑) ช่ือผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว สถานที่ประกอบธุรกิจนําเที่ยว และเลขที่ใบอนุญาต 
(๒) ระยะเวลาที่ใชในการใหบริการนําเที่ยว 
(๓) อัตราคาบริการ 
(๔) ประเภทของยานพาหนะที่ใชในการใหบริการนําเที่ยว 
(๕) จุดหมายปลายทางและที่แวะพัก รวมทั้งสถานที่สําคัญๆ ในการนําเที่ยว 
(๖) ลักษณะและประเภทของที่พัก และจํานวนครั้งของอาหารที่จัดให 
กอนเผยแพรเอกสารตามวรรคหนึ่ง ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองสงเอกสารดังกลาว

ใหแกนายทะเบียนอยางนอยสามฉบับ 
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการในการจัดบริการนําเที่ยวที่ไดโฆษณาไปแลว                

ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองแจงใหผูที่เกี่ยวของและนายทะเบียนทราบโดยไมชักชา 
มาตรา ๒๗[๑๓] การเปลี่ยนแปลงบริการนําเที่ยวจะตองไดรับความยินยอมจากนักทองเที่ยว

ในกรณีที่ไมอาจจัดใหมีบริการนําเที่ยวรายการใดไดเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว
ตองคืนคาบริการตามสัดสวนของรายการนั้นใหแกนักทองเที่ยว 

ในกรณีที่จําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงรายการหนึ่งรายการใดของบริการนําเที่ยวตาม         
วรรคหน่ึง หากการเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวเปนบริการที่ดอยกวาหรือไมเทาเทียมหรือ
ใกลเคียงกับที่ไดตกลงกันไว ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองคืนคาบริการตามสัดสวนของรายการนั้น
ใหแกนักทองเที่ยว 

มาตรา ๒๘ ใบอนุญาตใหมีอายุสองปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวซ่ึงประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตตองยื่นคําขอตออายุ

ใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อไดยื ่นคําขอตออายุใบอนุญาตแลว ใหประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยวตอไปไดจนกวาจะไดรับแจงการไมอนุญาตจากนายทะเบียน 
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การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ถาผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดไมตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุให               
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูนั้นเลิกประกอบธุรกิจนําเที่ยวตั้งแตวันที่ใบอนุญาตส้ินอายุพรอมทั้ง
สงคืนใบอนุญาตแกนายทะเบียนภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ใบอนุญาตส้ินอายุและใหนําความ
ในมาตรา ๒๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตายและใบอนุญาตยังไมส้ินอายุถาคูสมรส
หรือบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวประสงคจะประกอบธุรกิจนําเที่ยวนั้น
ตอไปก็ใหประกอบธุรกิจนําเที่ยวไดตอไปจนกวาใบอนุญาตจะสิ้นอายุ แตตองแจงใหนายทะเบียน
ทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตาย 

ในระหวางการประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามวรรคหนึ่ง คูสมรสหรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะ
แลวของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวมีหนาที่และความรับผิดชอบเสมือนผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

ถาคูสมรสหรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะแลวของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวไมประสงคจะ
ประกอบธุรกิจนําเที่ยวนั้นตอไป ใหแจงใหนายทะเบียนทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่ผูประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยวตาย 

มาตรา ๓๐ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวซ่ึงประสงคจะเลิกประกอบธุรกิจนําเที่ยวใน
ระหวางที่ใบอนุญาตยังไมส้ินอายุ ตองแจงความประสงคดังกลาว เปนหนังสือใหนายทะเบียน
ทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันเลิกประกอบธุรกิจนําเที่ยว พรอมทั้งสงคืนใบอนุญาต
แกนายทะเบียนและใหประกอบธุรกิจนําเที่ยวตอไปไดจนถึงวันเลิกประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

มาตรา ๓๑[๑๔] ในกรณีที่นายทะเบียนไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตผูขอรับใบอนุญาตหรือผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตอ
คณะกรรมการโดยยื่นเปนหนังสือตอนายทะเบียนภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการไม
ออกใบอนุญาตหรือการไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตจากนายทะเบียน และใหนายทะเบียนเสนอ
หนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณดังกลาว             
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ปรากฏตอนายทะเบียนวา ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใด 
(๑) มีกรณีตามมาตรา ๒๑ 



                                                                                           กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ข 123 

(๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 

(๓) ไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ  ผูวาการ นายทะเบียนหรือพนักงาน
เจาหนาที่ ซ่ึงสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดโดยมีกําหนด
ระยะเวลาตามที่เห็นสมควร แตไมเกินครั้งละหกเดือน 

ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวซ่ึงถูกสั่งพักใชใบอนุญาตจะประกอบธุรกิจนําเที่ยวในระหวางที่
ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตไมได เวนแตจะไดอุทธรณคําสั่งพักใชใบอนุญาตตอคณะกรรมการตาม
มาตรา ๓๕ 

มาตรา ๓๓ เมื่อความปรากฏตอนายทะเบียนวาผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดมีพฤติการณ
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๕ 
(๒) ไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ 
(๓) เคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒ มาแลว และฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

มาตรา ๓๒ (๑) หรือ (๒) อีก 
ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต และใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูนั้น

สงคืนใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใน
กรณีมีการอุทธรณตามมาตรา ๓๕ ใหถือวาเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
และใหสงคืนใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการให
เพิกถอน[๑๕] 

มาตรา ๓๔ ใหนายทะเบียนสงหนังสือแจงคําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบ ถาไมสามารถสงไดหรือผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว           
ไมยอมรับหนังสือดังกลาว ใหปดหนังสือดังกลาวไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยวนั้น และใหถือวาผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวไดทราบคําสั่งนั้นแลวตั้งแตวันที่ปดหนังสือ
ดังกลาว 

มาตรา ๓๕ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวซ่ึงถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวของนายทะเบียนตอคณะกรรมการไดโดยยื่นเปนหนังสือ
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ตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่งดังกลาว และใหนายทะเบียนเสนอ
หนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณดังกลาว 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ในกรณีนายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 

๓๓ (๒) ไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต [๑๖] 

มาตรา ๓๖ หามมิใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวซ่ึงถูกเพิกถอนใบอนุญาตยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตอีกจนกวาจะพนกําหนดสามปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา ๓๗ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ 
สถานที่ประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ระบุไวในใบอนุญาต 

ถาใบอนุญาตชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวยื่น 
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบถึงการชํารุด              
สูญหาย หรือถูกทําลายดังกลาว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๘ ในการออกใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔ หรือใบแทนใบอนุญาตดังกลาวให 
เรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๓ 
มัคคุเทศก 

 

มาตรา ๓๙ หามมิใหผูใดเปนมัคคุเทศก เวนแตจะไดรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกจาก 
นายทะเบียนการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและแบบใบอนุญาต ใหเปนไปตามแบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๐ ผูขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
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(๓) เปนผูไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองวาไดผานการฝกอบรมวิชามัคคุเทศกตาม
หลักสูตรที่คณะกรรมการรับรอง 

(๔) ไมเปนโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดใหโทษหรือเปนโรคติดตอที่คณะกรรมการ
กําหนด 

(๕) ไมเปนผูวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือเปนคนไรความสามารถ
หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๖) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก 
(๘) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก แตถาเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตอง 

ถูกเพิกถอนมาแลวไมนอยกวาสามป 

มาตรา ๔๑[๑๗] ถาผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา ๔๐ แลว 
นายทะเบียนตองออกใบอนุญาต และแจงใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับคําขอใบอนุญาต 

ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงการไมออกใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตามมาตรา ๓๙ ให          
ผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอรับใบอนุญาต 

ในกรณีที่นายทะเบียนไมออกใบอนุญาต ใหนายทะเบียนแสดงเหตุผลในหนังสือแจง
การไมออกใบอนุญาตใหผูขอรับใบอนุญาตทราบดวย 

ในกรณีที่นายทะเบียนออกใบอนุญาต ใหผูขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตเปน
มัคคุเทศกจากนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนกําหนดไวในหนังสือแจงให
มารับใบอนุญาต 

ถาผูขอรับใบอนุญาตไมมารับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกภายในเวลาที่กําหนด โดยไมแจง
เหตุผลหรือขอขัดของใหนายทะเบียนทราบ ใหสันนิษฐานวาผูขอรับใบอนุญาตไมประสงคจะรับ
ใบอนุญาตดังกลาว และใหนายทะเบียนยกเลิกการออกใบอนุญาตนั้น 

มาตรา ๔๒[๑๘] มัคคุเทศกตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงวาดวยการปฏิบัติหนาที่ การ
แตงกาย มารยาท และความประพฤติของมัคคุเทศก และตองติดใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกในขณะ
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ปฏิบัติหนาที่และพรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบได เวนแตในกรณีที่ใบอนุญาตเปน
มัคคุเทศกชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญในขณะปฏิบัติหนาที่นั้น และไดแจงการ
ชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลายดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่ทราบทันทีตามวิธีการที่นายทะเบียน
ประกาศกําหนด 

ถาใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหมัคคุเทศก         
ผูนั้นยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบถึงการชํารุด 
สูญหาย หรือถูกทําลายดังกลาว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๓[๑๙] ใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกใหมีอายุส่ีปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต เวนแต
ใบอนุญาตที่ออกใหคร้ังแรกและใบอนุญาตที่ตออายุครั้งแรกใหมีอายุสองปนับแตวันที่ออก
ใบอนุญาตหรือตออายุใบอนุญาต แลวแตกรณี 

มัคคุเทศกซึ่งประสงคจะตออายุใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก ตองยื่นคําขออนุญาตตอ
นายทะเบียนกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตแลว ใหเปนมัคคุเทศก
ตอไปไดจนกวาจะไดรับแจงการไมอนุญาตจากนายทะเบียน 

ถาผูขอตออายุใบอนุญาตมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา ๔๐ นายทะเบียนตองตออายุ
ใบอนุญาตให ทั้งนี้ผูขอตออายุใบอนุญาตจะตองเขารับการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๔๐ (๔) ทุกปตามหลักเกณฑที่นายทะเบียนกําหนด 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

มัคคุเทศกผูใดไมขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ ใหเลิกเปนมัคคุเทศกตั้งแต
วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ และใหสงคืนใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตอนายทะเบียนภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่นายทะเบียนไมออกใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกหรือไมอนุญาตให
ตออายุใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก ผูขอรับใบอนุญาตหรือมัคคุเทศกมีสิทธิอุทธรณคําสั่งนายทะเบียน
ตอคณะกรรมการ โดยยื่นเปนหนังสือตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการ
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ไมออกใบอนุญาต หรือการไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตจากนายทะเบียน และใหนายทะเบียน
เสนอคําอุทธรณดังกลาวตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณดังกลาว 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ความปรากฏตอนายทะเบียนจากการรายงานของพนักงาน
เจาหนาที่หรือจากการรองเรียนของนักทองเที่ยว ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว หรือผูประกอบอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว หรือเมื่อความปรากฏตอนายทะเบียนโดยประการอื่นวามัคคุเทศกผูใด 

(๑) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือ 

(๒) ไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงสั่งตามพระราชบัญญัติ
นี้  

ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดโดยมีกําหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร 
แตไมเกินครั้งละหกเดือน 

มัคคุเทศกซ่ึงถูกสั่งพักใชใบอนุญาต จะเปนมัคคุเทศกในระหวางที่ถูกพักใชใบอนุญาต
ไมได เวนแตจะไดอุทธรณคําสั่งพักใชใบอนุญาตตอคณะกรรมการตามมาตรา ๔๘[๒๐] 

 มาตรา ๔๖ เมื่อความปรากฏตอนายทะเบียนวามัคคุเทศกผูใดมีพฤติการณอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๐ 
(๒) เปนผูเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๔๕ มาแลว และฝาฝนหรือไมปฏิบัติ

ตามมาตรา ๔๕ (๑) หรือ (๒) อีก 
ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต และมัคคุเทศกผูนั้นตองสงคืนใบอนุญาต

ตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตในกรณีที่มีการ
อุทธรณตามมาตรา ๔๘ ใหถือวาเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต และใหสงคืน
ใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเพิกถอน [๒๑] 

มาตรา ๔๗ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจง
ใหมัคคุเทศกทราบ ถาไมสามารถสงคําสั่งใหมัคคุเทศกได หรือมัคคุเทศกผูนั้นไมยอมรับหนังสือ
แจงดังกลาว ใหปดคําสั่งไว ณ ที่เปดเผยเห็นไดงายที่สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกที่
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ออกใบอนุญาตใหมัคคุเทศกผูนั้น และใหถือวามัคคุเทศกผูนั้นไดทราบคําสั่งนั้นแลวตั้งแตวันที่
ไดรับแจงหรือวันที่ปดคําสั่ง แลวแตกรณี 

มาตรา ๔๘ มัคคุเทศกผูถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๔๕ หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ตามมาตรา ๔๖ มีสิทธิอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตอคณะกรรมการ โดยยื่นเปนหนังสือตอ
นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตจากนายทะเบียนและใหนายทะเบียนเสนอหนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณดังกลาว 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
(ยกเลิก) [๒๒] 
มาตรา ๔๙ ในการออกใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตามมาตรา ๓๙ หรือใบแทนใบอนุญาต

ดังกลาวใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๔ 
การควบคุม 

 

มาตรา ๕๐ ใหจัดตั้งสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกกรุงเทพมหานครขึ้น 
มีฐานะเปนหนวยงานของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

มาตรา ๕๑ ใหผูวาการดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการแตงตั้งพนักงานของการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยคนหนึ่งระดับไมต่ํากวาผูอํานวยการกองเปนนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยว
และมัคคุ เทศกก รุง เทพมหานคร  มีหนาที่ควบคุมธุรกิจนํ า เที่ ยวและมัคคุ เทศกในเขต
กรุงเทพมหานคร ใหนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกกรุงเทพมหานคร เปนหัวหนา
สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกกรุงเทพมหานคร มีอํานาจบังคับบัญชาพนักงาน
เจาหนาที่และลูกจางในสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกกรุงเทพมหานคร 

ในระหวางที่ยังไมไดจัดตั้งสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกจังหวัดตาม
มาตรา ๕๒ ขึ้นในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครใหนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก
กรุงเทพมหานคร มีหนาที่ควบคุมธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกทั่วราชอาณาจักร ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้และตามนโยบายของคณะกรรมการ 
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มาตรา ๕๒ เมื่อผูวาการเห็นสมควรจัดตั้งสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก
จังหวัดขึ้นในจังหวัดใด และจะใหมีเขตอํานาจครอบคลุมเขตจังหวัดใดบาง ใหเสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยแลว ใหตราขอบังคับจัดตั้งสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศกจังหวัดขึ้นในจังหวัดนั้น พรอมทั้งกําหนดเขตอํานาจของสํานักงานดังกลาวและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาใหสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกจังหวัดเปนหนวยงานของ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

มาตรา ๕๓ ใหผูวาการดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการแตงตั้งพนักงานของการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยคนหนึ่งระดับไมต่ํากวาผูอํานวยการกอง เปนนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยว
และมัคคุเทศกจังหวัดมีหนาที่ควบคุมธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกในเขตอํานาจของตน ใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัตินี้และตามนโยบายของคณะกรรมการ 

ใหนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกจังหวัดเปนหัวหนาสํานักงานทะเบียนธุรกิจ
นําเที่ยวและมัคคุเทศกจังหวัด มีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานเจาหนาที่และลูกจางในสํานักงาน
ทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกจังหวัดดังกลาว 

มาตรา ๕๔ ในการควบคุมธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ที่นายทะเบียนมอบหมายมีอํานาจดังตอไปนี้ 

(๑) เขาไปในสถานที่ทําการของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวในระหวางเวลาทําการเพื่อ
ตรวจสอบใบอนุญาต สภาพ และลักษณะของสถานที่ทําการเครื่องมือเครื่องใชและยานพาหนะที่
ใชในการประกอบธุรกิจนําเที่ยว ตลอดจนจํานวนและประวัติของตัวแทนและลูกจางของผูประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยว ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) เรียกใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว ตัวแทน หรือลูกจางมาใหถอยคําหรือช้ีแจง
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนําเที่ยว หรือใหสงเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยวเพื่อตรวจสอบ 

(๓) เรียกใหมัคคุเทศกมาใหถอยคําหรือช้ีแจงเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
มัคคุเทศก ตลอดจนใหสงรายงานการปฏิบัติหนาที่ในระยะเวลาที่ผานมาเพื่อตรวจสอบ 

มาตรา ๕๕ การมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๕๔ ให             
นายทะเบียนมอบหมายเปนหนังสือทุกครั้ง 
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มาตรา ๕๖ ในการปฏิบัติหนาที ่ นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที ่ตองแสดง        
บัตรประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา ๕๗ เมื่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ที่นายทะเบียนมอบหมายพบวา 
มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๓๒ 
มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๔๖ แลวแตกรณี แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

มาตรา ๕๘ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนและพนักงาน
เจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๕ 
บทกําหนดโทษ 

 

มาตรา ๕๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๔ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหาแสน
บาท และปรับอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

มาตรา ๖๐ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 
๒๕ หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

มาตรา ๖๑ คูสมรสหรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะแลวของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ตายผูใด
ประสงคจะประกอบธุรกิจนําเที่ยวตอไปแตไมแจงความประสงคที่จะประกอบธุรกิจนําเที่ยวนั้น
หรือไมแจงความประสงคที่จะไมประกอบธุรกิจนําเที่ยวตอไปตอนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่
กําหนด อันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

มาตรา ๖๒ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดไมสงคืนใบอนุญาตตอนายทะเบียนตามมาตรา 
๒๘ วรรคสี่ หรือมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๓ วรรคสองตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

มาตรา ๖๓ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ วรรคสามตองระวางโทษ
ปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหาแสนบาท และปรับอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 
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มาตรา ๖๔ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่งตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

มาตรา ๖๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน 
หาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๖ มัคคุเทศกผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

มาตรา ๖๗ มัคคุเทศกผูใดปฏิบัติหนาที่เปนมัคคุเทศกในระหวางที่ถูกพักใชใบอนุญาต 
อันเปนการฝาฝนมาตรา ๔๕ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกิน              
หาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๘[๒๓] มัคคุเทศกผูใดไมสงคืนใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในเวลาที่กําหนด  
เนื่องจากใบอนุญาตสิ้นอายุเพราะไมไดขอตออายุใบอนุญาต อันเปนการฝาฝนมาตรา 

๔๓ วรรคหา ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําเนื่องจากถูกเพิกถอนใบอนุญาตอันเปนการ

ฝาฝนมาตรา ๔๖ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๖๙ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนหรือพนักงาน
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากนายทะเบียน ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๕๔ ตอง
ระวางโทษจําคุก ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

บทเฉพาะกาล 
 

มาตรา ๗๐ ผูใดประกอบธุรกิจนําเที่ยวอยูแลวกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ถาประสงคจะประกอบธุรกิจนําเที่ยวตอไป ตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔ 
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต
แลวใหประกอบธุรกิจนําเที่ยวตอไปไดจนกวาจะไดรับแจงการไมอนุญาตจากนายทะเบียน 

ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวซ่ึงไดรับแจงการไมอนุญาตจากนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ตอง
เลิกการประกอบธุรกิจนําเที่ยวภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการไมอนุญาต 
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มาตรา ๗๑ คนตางดาวที่ไดรับหนังสือรับรองจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา ให
ประกอบธุรกิจนําเที่ยวไดอยูแลวตามขอ ๓๐ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๑ ลงวันที่ 
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ กอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหประกอบธุรกิจ              
นําเที่ยวตอไปได แตตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตแลว ใหประกอบธุรกิจนําเที่ยวตอไป
ไดจนกวาจะไดรับแจงการไมอนุญาตจากนายทะเบียน และมิใหนําความในมาตรา ๑๕ (๑) (ก) และ 
(๒) (ก) (ค) (ง) และ (จ) มาใชบังคับแกผูนั้น 

คนตางดาวซึ่งไดรับแจงการไมอนุญาตจากนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งตองเลิกการ
ประกอบธุรกิจนําเที่ยวภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการไมอนุญาต 

มาตรา ๗๒ ใหนําความในมาตรา ๓๑ มาใชบังคับแกผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรือ            
คนตางดาวซึ่งไดรับแจงการไมอนุญาตจากนายทะเบียนตามมาตรา ๗๐ หรือมาตรา ๗๑ โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๓ ผูใดเปนมัคคุเทศกอยูแลวกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ           
ถาประสงคจะเปนมัคคุเทศกตอไป ตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตามมาตรา ๓๙ 
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเมื่อไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตแลวใหเปน
มัคคุเทศกตอไปได จนกวาจะไดรับแจงการไมอนุญาตจากนายทะเบียน 
  
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี
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อัตราคาธรรมเนียม [๒๔] 
 
(๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว   ฉบับละ  ๒,๐๐๐  บาท 
(๒) ใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก   ฉบับละ  ๒๐๐  บาท 
(๓) ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว   ฉบับละ  ๑,๐๐๐  บาท 
(๔) ใบแทนใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก   ฉบับละ  ๑๐๐  บาท 
(๕) การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาต 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันนี้การประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยวและอาชีพมัคคุเทศกไดมีการขยายตัวเปนอันมาก สมควรที่จะมีกฎหมายกําหนด
มาตรฐานในเรื่องนี้และใหการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ทําหนาที่สงเสริมและควบคุมการ
ประกอบธุรกิจนําเที่ยวและอาชีพมัคคุเทศก ใหเปนระเบียบและไดมาตรฐานตามที่กฎหมาย
กําหนด เพื่อประโยชนของบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของและของอุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศจึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕[๒๕] 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ  โดยที่องคประกอบของ
คณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกในสวนของกรรมการอื่นซึ่งเปนผูแทนผูประกอบ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวและผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวมีจํานวนนอยไมสมดุลกับจํานวนกรรมการ 
โดยตําแหนงซึ่งเปนผูแทนภาครัฐ และไมมีผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรูและมีประสบการณทางธุรกิจ
นําเที่ยวหรือมัคคุเทศกเปนกรรมการรวมอยูดวย สมควรแกไของคประกอบของคณะกรรมการ
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกโดยเพิ่มจํานวนกรรมการอื่นใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และโดยที่หลักเกณฑ
การวางหลักประกันเพื่อความเสียหาย เงื่อนไขการวางและคืนหลักประกันเพื่อความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ไมปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยว วิธีการควบคุม
การประกอบอาชีพเปนมัคคุเทศก และอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ ตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับสภาพ



มาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยว 

134 ภาคผนวก  ข 

เศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมเรื่องดังกลาวใหเหมาะสม นอกจากนี้สมควร
กําหนดคุณสมบัติรวมทั้งสิทธิและหนาที่ของผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่จะมีสิทธิรองเรียน
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว ที่ไมปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยวที่มีอยูกับผูประกอบ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวได รวมทั้งกําหนดใหผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวมีสิทธิรองเรียนผูประกอบ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวที่ไมปฏิบัติตามขอตกลงไดเชนเดียวกันและสมควรกําหนดวิธีการควบคุม
และคุมครองการประกอบธุรกิจนําเที่ยวและการประกอบอาชีพมัคคุเทศกใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
[๑] รก.๒๕๓๕/๒๕/๑/๑๙ มีนาคม ๒๕๓๕ 
[๒]  มาตรา ๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
[๓] มาตรา ๑๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
[๔] มาตรา ๑๘/๑ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
[๕] มาตรา ๑๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
[๖] มาตรา ๒๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
[๗] มาตรา ๒๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
[๘] มาตรา ๒๑/๑ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
[๙] มาตรา ๒๑/๒ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
[๑๐] มาตรา ๒๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
[๑๑] มาตรา ๒๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
[๑๒] มาตรา ๒๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
[๑๓] มาตรา ๒๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
[๑๔] มาตรา ๓๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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[๑๕] มาตรา ๓๓ วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

[๑๖] มาตรา ๓๕ วรรคสาม แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

[๑๗] มาตรา ๔๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
[๑๘] มาตรา ๔๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
[๑๙] มาตรา ๔๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
[๒๐] มาตรา ๔๕ วรรคสาม แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
[๒๑] มาตรา ๔๖ วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
[๒๒] มาตรา ๔๘ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
[๒๓] มาตรา ๖๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
[๒๔] อัตราคาธรรมเนียมแกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
[๒๕] รก.๒๕๔๕/๖๗ก/๑/๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕  
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พระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เปนปท่ี ๔๗ ในรัชกาลปจจบุัน 
  
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕” 

 มาตรา ๒ [๑] พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

 มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(๒) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๕ 
(๓) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๗ 
(๔) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๐๕ 
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(๕) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๒๗ 
(๖) พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
(๗) พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(๘) พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ส่ิงปฏกิูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเปน 
ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 
 “มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุง พลาสติก ภาชนะ
ที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เล้ียงสัตว
หรือที่อ่ืน 
 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 
 “อาคาร” หมายความวา ตึก บานเรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงานหรือส่ิงที่สราง
ขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 
 “ตลาด” หมายความวา สถานที่ซ่ึงปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคา
ประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลวหรือ
ของเสียงาย ทั้งนี้ ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตามและหมายความรวมถึง 
บริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือ
เปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 
 “สถานที่จําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใชที่หรือ 
ทางสาธารณะที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซ้ือสามารถ
บริโภคไดทันที ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ที่นั้น 
หรือนําไปบริโภคที่อ่ืนก็ตาม 
 “สถานที่สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใชที่หรือ
ทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารใน
รูปลักษณะอื่นใด ซ่ึงผูซ้ือตองนําไปทํา ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 
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 “ราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคการปกครองทองถ่ินอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปนราชการ
สวนทองถ่ิน 
 “ขอกําหนดของทองถ่ิน” หมายความวา ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือขอบังคับซึ่งตราขึ้น
โดยราชการสวนทองถ่ิน 
 “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา 

(๑)  นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล 
(๒)  ประธานกรรมการสุขาภิบาลสําหรับในเขตสุขาภิบาล 
(๓)  ผูวาราชการจังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๔)  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕)  ปลัดเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖)  หัวหนาผูบริหารทองถ่ินขององคการปกครองทองถ่ินอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปน 

ราชการสวนทองถ่ินสําหรับในเขตราชการสวนทองถ่ินนั้น 
 “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสาธารณสุข 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และใหมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานสาธารณสุข กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมหรือ
ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น 
เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 

 มาตรา ๖ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ใหรัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงดังตอไปนี้ 
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 (๑) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลสําหรับ
กิจการหรือการดําเนินการในเรื่องตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๒) กําหนดมาตรฐานสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
และวิธีดําเนินการเพื่อตรวจสอบควบคุมหรือกํากับดูแล หรือแกไขสิ่งที่จะมีผลกระทบตอสภาวะ
ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
 กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดใหใชบังคับเปนการทั่วไปทุกทองถ่ินหรือใหใช
บังคับเฉพาะทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งก็ได 
 มาตรา ๗ เมื่อมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ใชบังคับในทองถ่ินใดใหราชการ
สวนทองถ่ินหรือเจาพนักงานทองถ่ินซึ่งมีกิจการหรือการดําเนินการตามกฎกระทรวงดังกลาวอยู
ในเขตอํานาจของทองถ่ินนั้นดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวง ในการนี้ หากมี
กรณีจําเปนใหราชการสวนทองถ่ินออกขอกําหนดของทองถ่ิน หรือแกไขปรับปรุงขอกําหนดของ
ทองถ่ินที่ใชบังคับอยูกอนมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ เพื่อกําหนดรายละเอียดการดําเนนิการ
ในเขตทองถ่ินนั้นใหเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาวได 
 ขอกําหนดของทองถ่ินใดถาขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ใหบังคับ
ตามกฎกระทรวงนั้น ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุผลเปนพิเศษเฉพาะทองถ่ิน 
ราชการสวนทองถ่ินอาจออกขอกําหนดของทองถ่ินในเรื่องใดขัดหรือแยงกับที่กําหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและไดรับอนุมัติ
จากรัฐมนตรี 
 มาตรา ๘ ในกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอ
สภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนซึ่งจําเปนตองมีการแกไขโดยเรงดวน 
ใหอธิบดีกรมอนามัยมีอํานาจออกคําสั่งใหเจาของวัตถุหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของกับการกอใหเกดิหรือ
อาจเกิดความเสียหายดังกลาวระงับการกระทําหรือใหกระทําการใดๆ เพื่อแกไขหรือปองกันความ
เสียหายเชนวานั้นไดตามที่เห็นสมควร 
 ถาบุคคลซึ่งไดรับคําสั่งตามวรรคหนึ่งไมปฏิบัติตามคําสั่งภายในระยะเวลาตามสมควร 
อธิบดีกรมอนามัยจะสั่งใหเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการใดๆ เพื่อแกไขหรือปองกันความ
เสียหายดังกลาวนั้นแทนก็ได ในการนี้ ใหเจาพนักงานสาธารณสุขใชความระมัดระวังตามสมควร
แกพฤติการณ และบุคคลซึ่งไดรับคําสั่งดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น 
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 ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหอธิบดีกรมอนามัยแจงแกผูวาราชการจังหวัด
เพื่อส่ังใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติการตามความในวรรคสองสําหรับในเขตทองที่
จังหวัดนั้น 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการสาธารณสุข 

 

 มาตรา ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสาธารณสุข”ประกอบดวย 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร 
การแพทย อธิบดีกรมควบคุมโรค* เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมการปกครอง 
อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร 
และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหาคน ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถหรือประสบการณ
ในการสาธารณสุข เปนกรรมการและอธิบดีกรมอนามัยเปนกรรมการและเลขานุการ 

 มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการเกี่ยวกับ
การสาธารณสุข และพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใดๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุขตามที่รัฐมนตรี
มอบหมาย 
 (๒) ศึกษา วิเคราะหและใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ และคําสั่งเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
 (๓) ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และตอราชการสวนทองถ่ินใน
การออกขอกําหนดของทองถ่ิน 
 (๔) ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถ่ินในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๕) กําหนดโครงการและประสานงานระหวางสวนราชการและราชการสวนทองถ่ินที่
เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๖) ควบคุม สอดสองการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการที่มีอํานาจหนาที่ในการ
ปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อรายงานตอรัฐมนตรี 
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 (๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

 มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ปรากฏแกคณะกรรมการวาราชการสวนทองถ่ินหรือเจาพนักงาน
ทองถ่ินซึ่งมีเขตอํานาจในทองถ่ินใด ไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัตินี้
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหคณะกรรมการแจงตอผูมีอํานาจควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของ
ราชการสวนทองถ่ินหรือเจาพนักงานทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการนั้นเพื่อส่ังใหราชการสวน
ทองถ่ินหรือเจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการตามอํานาจหนาที่หรือแกไขการดําเนินการใหเปนไป
โดยถูกตองภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

 มาตรา ๑๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการซึ่งพน
จากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 

 มาตรา ๑๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
พนจากตําแหนงเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) รัฐมนตรีใหออก 
 (๔) เปนบุคคลลมละลาย 
 (๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผดิที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 มาตรา ๑๔ ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้ง
ซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึง
แตงตั้งไวแลวนั้นหรือของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงตนแทน แลวแตกรณี 

 มาตรา ๑๕ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
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 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 
 มาตรา ๑๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และใหนํามาตรา ๑๕ มาใชบังคับแกการประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจออก
คําสั่ง เปนหนังสือเรียกใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่
เกี่ยวของหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อใชประกอบการพิจารณาไดในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจ
มอบหมายใหคณะอนุกรรมการซึ่งไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๑๖ คณะหนึ่งคณะใด เปนผูมี
อํานาจออกคําสั่งดังกลาวแทนคณะกรรมการเพื่อใชประกอบการพิจารณาเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่
ของคณะอนุกรรมการนั้นได 
 

หมวด ๓ 
การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

 

 มาตรา ๑๘ การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตราชการสวนทองถ่ินใดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของราชการสวนทองถ่ินนั้น 
 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ราชการสวนทองถ่ินอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
แทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ินหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๑๙ ก็ได 
 มาตรา ๑๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถ่ิน 
 มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน 
และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ิน
ดังตอไปนี้ 
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 (๑) หามการถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 
นอกจากในที่ที่ราชการสวนทองถ่ินจัดไวให 
 (๒) กําหนดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่
เอกชน 
 (๓) กําหนดวิธีการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือใหเจาของหรือ             
ผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการ
ใชอาคารหรือสถานที่นั้นๆ 
 (๔) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการของราชการสวนทองถ่ินในการเก็บและ
ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไมเกินอัตราตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (๕) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ         
มูลฝอย เพื่อใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ปฏิบัติ ตลอดจนกําหนดอัตราคาบริการขั้นสูงตาม
ลักษณะการใหบริการที่ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ จะพึงเรียกเก็บได 
 (๖) กําหนดการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 
 

หมวด ๔ 
สุขลักษณะของอาคาร 

 

 มาตรา ๒๑ เมื่อปรากฏแกเจาพนักงานทองถ่ินวาอาคารหรือสวนของอาคารใดหรือ         
ส่ิงหนึ่งสิ่งใดซึ่งตอเนื่องกับอาคาร มีสภาพชํารุดทรุดโทรม หรือปลอยใหมีสภาพรกรุงรังจนอาจเปน
อันตรายตอสุขภาพของผูอยูอาศัยหรือมีลักษณะไมถูกตองดวยสุขลักษณะของการใชเปนที่อยูอาศัย 
ใหเจาพนักงานทองถ่ิน มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้น
จัดการแกไข เปลี่ยนแปลง ร้ือถอนอาคาร หรือส่ิงหนึ่งสิ่งใดซึ่งตอเนื่องกับอาคารทั้งหมดหรือแต
บางสวน หรือจัดการอยางอื่นตามความจําเปนเพื่อมิใหเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือใหถูกตองดวย
สุขลักษณะภายในเวลาซึ่งกําหนดใหตามสมควร 

 มาตรา ๒๒ เมื่อปรากฏแกเจาพนักงานทองถ่ินวาอาคารใดมีสินคา เครื่องเรือนหรือ
สัมภาระสะสมไวมากเกินสมควร หรือจัดสิ่งของเหลานั้นซับซอนกันเกินไป จนอาจเปนเหตุให
เปนที่อยูอาศัยของสัตวใหโทษใดๆ หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูอยูอาศัยหรือไมถูกตอง
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ดวยสุขลักษณะของการใชเปนที่อยูอาศัย ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือให
เจาของหรือผูครอบครองอาคารยายสินคา เครื่องเรือนหรือสัมภาระออกจากอาคารนั้น หรือใหจัด
ส่ิงของเหลานั้นเสียใหม เพื่อมิใหเปนอันตรายตอสุขภาพหรือใหถูกตองดวยสุขลักษณะหรือให
กําจัดสัตวซ่ึงเปนพาหะของโรคภายในเวลาที่กําหนดใหตามสมควร 

 มาตรา ๒๓ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินไดออกคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารผูใดดําเนินการตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ และผูนั้นละเลยไมปฏิบัติตามคําสั่งภายใน
เวลาที่กําหนด เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจดําเนินการแทนได โดยเจาของหรือผูครอบครอง
ดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น 

 มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชนในการควบคุมมิใหอาคารใดมีคนอยูมากเกินไปจนอาจเปน
อันตรายตอสุขภาพของผูอยูในอาคารนั้น ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดจํานวนคนตอจํานวนพื้นที่ของอาคารที่ถือวามีคนอยูมาก
เกินไป ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสภาพความเจริญจํานวนประชากรและยานชุมชนของแตละทองถ่ิน 
 เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแลว หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
ตามประกาศนั้นยอมหรือจัดใหอาคารของตนมีคนอยูเกินจํานวนที่รัฐมนตรีกําหนด 
 

หมวด ๕ 
เหตุรําคาญ 

 

 มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยในบริเวณ
ใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้นดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ 
 (๑) แหลงน้ํา ทางระบายน้ํา ที่อาบน้ํา สวม หรือที่ใสมูลหรือเถา หรือสถานที่อ่ืนใดซึ่ง
อยูในทําเลไมเหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเททิ้งสิ่งใดเปนเหตุใหมี
กล่ินเหม็นหรือละอองสารเปนพิษ หรือเปนหรือนาจะเปนที่เพาะพันธุพาหะนําโรค หรือกอใหเกิด
ความเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 (๒) การเลี้ยงสัตวในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุใหเสื่อมหรือ
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
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 (๓) อาคารอันเปนที่อยูของคนหรือสัตว โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไมมีการ
ระบายอากาศ การระบายน้ํา การกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเปนพิษหรือมีแตไมมีการ
ควบคุมใหปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเปนพิษอยางพอเพียงจนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพ 
 (๔) การกระทําใดๆ อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความรอน ส่ิงมีพิษ ความ
ส่ันสะเทือน ฝุน ละออง เขมา เถา หรือกรณีอ่ืนใด จนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 (๕) เหตุอ่ืนใดที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจหามผูหนึ่งผูใดมิใหกอเหตุรําคาญในที่หรือ 
ทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุรําคาญดวย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง 
บํารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางน้ํา รางระบายน้ํา คู คลอง และสถานที่ตางๆ ในเขตของตนให
ปราศจากเหตุรําคาญ ในการนี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเพื่อระงับ 
กําจัดและควบคุมเหตุรําคาญตางๆ ได 

 มาตรา ๒๗ ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะให             
เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหบุคคลซึ่งเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอ
หรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญนั้น ระงับหรือปองกันเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว
ในคําสั่ง และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับหรือปองกันเหตุรําคาญนั้น หรือสมควร
กําหนดวิธีการเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคต ใหระบุไวในคําสั่งไดในกรณีที่
ปรากฏแกเจาพนักงานทองถ่ินวาไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง 
และเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ใหเจาพนักงานทองถิ่นระงับ
เหตุรําคาญนั้น และอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญนั้นขึ้นอีกโดยบุคคล
ซ่ึงเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอหรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับ
การจัดการนั้น 

 มาตรา ๒๘ ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี
อํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุรําคาญภายในเวลา
อันสมควร ตามที่ระบุไวในคําสั่ง และถาเห็นวาสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรําคาญ
นั้น หรือสมควรกําหนดวิธีการเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในอนาคตใหระบุไวในคําสั่งได 
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 ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามวรรคหนึ่งใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจระงับเหตุรําคาญนั้นและอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญ
เกิดขึ้นอีก และถาเหตุรําคาญเกิดขึ้นจากการกระทํา การละเลย หรือการยินยอมของเจาของหรือ           
ผูครอบครองสถานที่นั้น เจาของหรือผูครอบครองสถานที่ดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับ
การนั้น 
 ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถ่ินวาเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิด
อันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ
ของประชาชน เจาพนักงานทองถ่ินจะออกคําสั่งเปนหนังสือหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองใช
หรือยินยอมใหบุคคลใดใชสถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางสวน จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงาน
ทองถ่ินวาไดมีการระงับเหตุรําคาญนั้นแลวก็ได 
 

หมวด ๖ 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว 

 

 มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ
ของประชาชนในทองถ่ินหรือเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว ใหราชการสวน
ทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ินกําหนดใหสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ใน
เขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินนั้น เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวได 
 การออกขอกําหนดของทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถ่ินอาจกําหนดใหเปน
เขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไมเกินจํานวนที่กําหนด 
หรือเปนเขตที่การเลี้ยงหรือปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทตองอยูในภายใตมาตรการอยางใด
อยางหนึ่งก็ได 

 มาตรา ๓๐ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะอันเปนการ
ฝาฝนมาตรา ๒๙ โดยไมปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลา
อยางนอยสามสิบวัน เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพื่อรับสัตวคืน 
ใหสัตวนั้นตกเปนของราชการสวนทองถ่ิน แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้น
หรือสัตวอ่ืน หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร เจาพนักงานทองถ่ินจะจัดการขายหรือขายทอดตลาด
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สัตวนั้นตามควรแกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาด
เมื่อไดหักคาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลว ใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 
 ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่ง และเจาของสัตวมาขอรับ
สัตวคืนภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเลี้ยงดู
สัตวใหแกราชการสวนทองถ่ินตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย 
 ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถ่ินพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตราย
ตอประชาชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 
 

หมวด ๗ 
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

  มาตรา ๓๑ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษากําหนดใหกิจการใดเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
 มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา 
๓๑ ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ินดังตอไปนี้ 
 (๑) กําหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑ บางกิจการหรือทุกกิจการใหเปนกจิการ
ที่ตองมีการควบคุมภายในทองถ่ินนั้น 
 (๒) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไปสําหรับใหผูดําเนินกิจการตาม (๑) ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชดําเนินกิจการและมาตรการปองกัน
อันตรายตอสุขภาพ 
 มาตรา ๓๓ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอกําหนดของทองถ่ินตามมาตรา ๓๒ 
(๑) ใชบังคับ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการตามประเภทที่มีขอกําหนดของทองถ่ินกําหนดใหเปน
กิจการที่ตองมีการควบคุมตามมาตรา ๓๒ (๑) ในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๕๖ 
 ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเจาพนักงานทองถ่ินอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ
ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว
โดยทั่วไปในขอกําหนดของทองถ่ินตามมาตรา ๓๒ (๒) ก็ได 
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 ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่            
แหงเดียว 
 

หมวด ๘ 
ตลาด สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

 

 มาตรา ๓๔ หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน
ตามมาตรา ๕๖ 
 การเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังจากที่
เจาพนักงานทองถ่ินไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๕๖ 
 ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ินหรือองคการ
ของรัฐที่ไดจัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่ แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับ
ผูรับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอื่นแหงพระราชบัญญัตินี้ดวย และใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจ
กําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

 มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลตลาด ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออก
ขอกําหนดของทองถ่ินดังตอไปนี้ 
 (๑) กําหนดที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางและสุขลักษณะ 
 (๒) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของและการอื่นที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินกิจการตลาด 
 (๓) กําหนดเวลาเปดและปดตลาด 
 (๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดใหมี
ที่รวบรวมหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้ําทิ้ง การระบายอากาศ การจัดใหมีการ
ปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันการระบาดของโรคติดตอ 

 มาตรา ๓๖ ผูใดขายของหรือชวยขายของในตลาด ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ินตามมาตรา ๓๗ 
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 มาตรา ๓๗ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการขายของในตลาด ใหราชการสวนทองถ่ิน
มีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผูขายของ และผูชวย
ขายของในตลาดปฏิบัติใหถูกตองเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดบริเวณที่ขายของ สุขลักษณะ
สวนบุคคล และสุขลักษณะในการใชกรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร
หรือสินคาอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใช และของใชตางๆ 

 มาตรา ๓๘ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด ตองไดรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๕๖ ถาสถานที่ดังกลาวมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร ตอง
แจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา ๔๗ กอนการจัดตั้ง 

 มาตรา ๓๙ ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซ่ึงไดรับใบอนุญาต
ตามมาตรา ๕๖ หรือหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา ๔๘ และผูจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บ
หรือสะสมอาหารในสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา ๓๘ ตองปฏิบัติ
ใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ินตามมาตรา ๔๐ หรือเงื่อนไขที่
กําหนดไวในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง 

 มาตรา ๔๐ เพื่อประโยชนในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานที่จําหนายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารที่ไดรับใบอนุญาต หรือไดรับหนังสือรับรองการแจงใหราชการสวนทองถ่ิน
มีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ินดังตอไปนี้ 
 (๑) กําหนดประเภทของสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามประเภท
ของอาหารหรือตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการหรือตามวิธีการจําหนาย 
 (๒) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช และดูแลรักษาสถานที่และสุขลักษณะ
ของบริเวณที่ใชจําหนายอาหาร ที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหาร ที่ใชทํา ประกอบ หรือปรุงอาหาร 
หรือที่ใชสะสมอาหาร 
 (๓) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกัน
โรคติดตอ 
 (๔) กําหนดเวลาจําหนายอาหาร 
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 (๕) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร ผูปรุง
อาหาร และผูใหบริการ 
 (๖) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจําหนาย ทํา 
ประกอบ ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร 
 (๗) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ น้ําใช และของใชอ่ืนๆ 
 

หมวด ๙ 
การจําหนายสนิคาในที่หรือทางสาธารณะ 

 

 มาตรา ๔๑ เจาพนักงานทองถ่ินมีหนาที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน
ใชสอยของประชาชนทั่วไป 
 หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะ
วิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถ่ินตามมาตรา ๕๖ 
 ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถ่ินระบุชนิด หรือประเภทของ
สินคา ลักษณะวิธีการจําหนายสินคา และสถานที่ที่จะจัดวางสินคา เพื่อจําหนายในกรณีที่จะมีการ
จัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ รวมทั้งจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่เห็นสมควรไวใน
ใบอนุญาตดวยก็ได 
 การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา ลักษณะวิธีการจําหนายสินคา หรือสถานที่
จัดวางสินคาใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาต จะกระทําไดตอเมื่อผูรับใบอนุญาตไดแจง
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน และเจาพนักงานทองถ่ินไดจดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไวใน
ใบอนุญาตแลว 

 มาตรา ๔๒ ใหเจาพนักงานทองถ่ินดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจร มีอํานาจ
ออกประกาศดังตอไปนี้ 
 (๑) กําหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดของพื้นที่ดังกลาวเปน
เขตหามจําหนายหรือซ้ือสินคาโดยเด็ดขาด 
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 (๒) กําหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดของพื้นที่ดังกลาวเปน
เขตที่หามจําหนายสินคาบางชนิดหรือบางประเภท หรือเปนเขตหามจําหนายสินคาตามกําหนดเวลา 
หรือเปนเขตหามจําหนายสินคาโดยวิธีการจําหนายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือกําหนด
หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการจําหนายสินคาในบริเวณนั้น 
 ในการดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ใหเจาพนักงานทองถ่ินปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ 
สถานที่ทําการของราชการสวนทองถ่ินและบริเวณที่จะกําหนดเปนเขตตาม (๑) หรือ (๒) แลวแต
กรณี และตองกําหนดวันที่จะบังคับตามประกาศนั้นมิใหนอยกวาสิบหาวัน นับแตวันประกาศ 

 มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชนของประชาชนและการควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือ
ทางสาธารณะ ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ินดังตอไปนี้ 
 (๑) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายหรือผูชวย
จําหนายสินคา 
 (๒) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะในการใชกรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ 
ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินคาอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใช และของ
ใชตางๆ 
 (๓) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดวางสินคาและการเรขายสินคาในที่หรือ               
ทางสาธารณะ 
 (๔) กําหนดเวลาสําหรับการจําหนายสินคา 
 (๕) กําหนดการอื่นที่จําเปนเพื่อการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ 
รวมทั้งการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ 
 

หมวด ๑๐ 
อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข 

 

 มาตรา ๔๔ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินและ
เจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจดังตอไปนี้ 
 (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปน
หนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 
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 (๒) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตย
ตกหรือในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน หรือตาม
พระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจงหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 
 (๓) แนะนําใหผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตาม
เงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงหรือตามขอกําหนดของทองถ่ินหรือตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 (๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชนเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเปน 
 (๕) เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใดๆ ที่สงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือจะกอใหเกิด
เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใดๆ เปนปริมาณตามสมควรเพื่อเปนตัวอยางในการตรวจสอบ
ตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา 
 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน เพื่อให
ปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งในเขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินนั้นในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 
 ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซ่ึง
ไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน บุคคลดังกลาวจะตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนด
ในกฎกระทรวงตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของในขณะปฏิบัติหนาที่ดวย และใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวย
ความสะดวกตามสมควร 

 มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ปรากฏวาผูดําเนินกิจการใดๆ ตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัตินี้ 
ปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ขอกําหนดของทองถ่ินหรือประกาศที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินที่กําหนดไวเกี่ยวกับการดําเนินกิจการนั้น 
ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูดําเนินกิจการนั้นแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได และถา          
ผูดําเนินกิจการไมแกไข หรือถาการดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิด
อันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนิน
กิจการนั้นไวทันทีเปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถ่ินวาปราศจาก
อันตรายแลวก็ได 
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 คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตาม
คําสั่งไวตามสมควรแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตเปนกรณีที่มีคําสั่งใหหยุดดําเนินกิจการทันที 
และตองทําเปนหนังสือแจงใหผูดําเนินกิจการซึ่งจะตองปฏิบัติตามคําสั่งทราบ ในกรณีที่ไมพบ         
ผูดําเนินกิจการหรือผูดําเนินกิจการไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับหรือปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูดําเนิน
กิจการ และใหถือวาผูนั้นไดทราบคําสั่งแลว ตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี 

 มาตรา ๔๖ ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกตองหรือมีการกระทํา
ใดๆ ที่ฝาฝนตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้หรือขอกําหนดของทองถ่ิน ใหเจาพนักงานสาธารณสุข
แจงเจาพนักงานทองถ่ินเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปโดยไมชักชา 
 ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบตอสภาวะ
ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอ
สุขภาพของประชาชน เปนสวนรวมซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขโดยเรงดวน ใหเจาพนักงาน
สาธารณสุขมีอํานาจออกคําสั่งใหผูกระทําการไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุนั้น 
หรือดําเนินการใดๆ เพื่อแกไขหรือระงับเหตุนั้นไดตามสมควร แลวใหแจงเจาพนักงานทองถ่ินทราบ 

 มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงาน
สาธารณสุข และผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๔ เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา และเพื่อประโยชนในการจับกุมหรือปราบปรามผูกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถ่ินและผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินเปน
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

หมวด ๑๑ 
หนังสือรับรองการแจง 

 

 มาตรา ๔๘ การแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบเพื่อดําเนินกิจการตามมาตรา ๓๘ และ
หนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ินเมื่อเจาพนักงาน
ทองถ่ินไดรับแจงใหออกใบรับแกผูแจงเพื่อใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการตามที่แจงได
ช่ัวคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถ่ินยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 
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 ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอกําหนดของ
ทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการ
แจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจง 
 ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง เจาพนักงานทองถ่ินจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจง
หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 
 ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหผูแจงทราบ
ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจง ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ด
วันทําการนับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถ่ิน ใหเจาพนกังานทองถ่ินมอํีานาจสัง่ใหการแจง
ของผูแจงเปนอันสิ้นผล แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ นับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมี
รายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง 

 มาตรา ๔๙ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดย
เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

 มาตรา ๕๐ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ 
ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวัน            
นับแตวันไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 
 การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

 มาตรา ๕๑ เมื่อผูแจงตามมาตรา ๔๘ ประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการ
ใหแกบุคคลอื่น ใหแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบดวย 

 มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัตินี้
โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๘ และเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เพราะ
เหตุที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินมาแลวคร้ังหนึ่ง ยังฝาฝนดําเนิน
กิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตอไป ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุด
ดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๘ ถายังฝาฝนอีก
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ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกิน
สองปก็ได 

 มาตรา ๕๓ การแจงของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๘ และคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถ่ินตามมาตรา ๕๒ ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูแจงหรือผูดําเนินกิจการทราบ ในกรณีที่ไมพบ
ตัวหรือไมยอมรับหนังสือ ใหสงหนังสือการแจงหรือคําสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับหรือ                
ปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูที่ตองรับหนังสือ 
และใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ 
แลวแตกรณี 
 

หมวด ๑๒ 
ใบอนุญาต 

 

 มาตรา ๕๔ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหการประกอบกิจการใดหรือการกระทํา
ใดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนด
ของทองถ่ินกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตในเรื่องนั้นได 

 มาตรา ๕๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่
ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินที่เปนผูออกใบอนุญาตนั้น 
 การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอม
กับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะส่ังไมตออายุ
ใบอนุญาต 
 หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขอตออายุใบอนุญาต และการอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตใหเปนไปตามที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

 มาตรา ๕๖ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง
หรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขให
ถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ให
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สงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวัน
ไดรับคําขอ 
 เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวย
เหตุผล ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือ
ครบถวนตามที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 
 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่ง
ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง คร้ังละ
ไมเกินสิบหาวัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบ
กอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี 

 มาตรา ๕๗ ผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผย
และเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

 มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูรับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย        
ถูกทําลาย หรือชํารุด 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

 มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตสําหรับกิจการใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไม
ถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือขอกําหนดของทองถ่ินที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตนั้น เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่
เห็นสมควร แตตองไมเกินสิบหาวัน 

 มาตรา ๖๐ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ
ใบอนุญาต 
 (๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใช
ใบอนุญาตอีก 
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 (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือ
ขอกําหนดของทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่
กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต และการไมปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม
ถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะ
ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

 มาตรา ๖๑ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจง
ใหผูรับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่ง
ดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ 
ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําสั่ง
แลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี 

 มาตรา ๖๒ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 

หมวด ๑๓ 
คาธรรมเนียมและคาปรับ 

 

 มาตรา ๖๓ ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ินกําหนด
คาธรรมเนียมตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๖๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของ
ราชการสวนทองถ่ิน 

 มาตรา ๖๕ ในกรณีที่มีขอกําหนดของทองถ่ินกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับการดําเนิน
กิจการที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินกอนดําเนินกิจการหรือตองไดรับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหผูแจงหรือผูไดรับใบอนุญาตมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราและตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ินตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสีย
คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียม
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ที่คางชําระ เวนแตผูแจงหรือผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึง
กําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไปตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน 
 ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน
เกินกวาสองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะได
เสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 
 

หมวด ๑๔ 
การอุทธรณ 

 

 มาตรา ๖๖ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินมีคําสั่งตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา 
๒๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ วรรคหา มาตรา ๕๒ 
หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง หรือมีคําสั่งในเรื่องการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่เจาพนักงาน
สาธารณสุขมีคําสั่งตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ถาผูที่ไดรับคําสั่งไมพอใจคําสั่งดังกลาว ผูนั้นมีสิทธิ
อุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน นับแตวันทราบคําสั่ง 
 การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เวนแตรัฐมนตรีจะ
เห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามคําสั่งนั้นไวช่ัวคราว 
 มาตรา ๖๗ การพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๖๖ ใหรัฐมนตรีพิจารณาโดยไมชักชา คําสั่ง
ของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 

หมวด ๑๕ 
บทกําหนดโทษ 

 

 มาตรา ๖๘ ผูใดฝาฝนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ ตองระวางโทษปรับไมเกิน     
หนึ่งหมื่นบาท 

 มาตรา ๖๙ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง โดย
ไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุขตาม
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มาตรา ๘ วรรคสอง หรือนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดตามมาตรา ๘ วรรคสาม ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองเดือนหรือปรับไมเกินหาพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

 มาตรา ๗๐ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 
๑๗ โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกิน
สองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 มาตรา ๗๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 มาตรา ๗๒ ผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซ่ึงมีพื้นที่เกิน
สองรอยตารางเมตรโดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท 
 ผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซ่ึงมีพื้นที่ไมเกินสองรอย
ตารางเมตร โดยไมมีหนังสือรับรองการแจง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกิน
หาพันบาท 

 มาตรา ๗๓ ผูใดฝาฝนขอกําหนดของทองถ่ินซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๕) มาตรา 
๓๒ (๒) มาตรา ๓๕ (๑) หรือ (๔) หรือมาตรา ๔๐ (๒) หรือ (๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ผูใดฝาฝนขอกําหนดของทองถ่ินซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้นอกจากที่บัญญัติ
ไวในวรรคหนึ่งหรือในมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

  มาตรา ๗๔ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ 
มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัว
อันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๗ 
วรรคสอง หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน
สองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 มาตรา ๗๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดฝาฝนมาตรา ๒๔ วรรคสองตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท และปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน 
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 มาตรา ๗๖ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดไว
ในใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑ วรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกิน     
สองพันบาท 

 มาตรา ๗๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือฝาฝนประกาศของเจาพนักงานทองถ่ิน
ตามมาตรา ๔๒ (๑) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

 มาตรา ๗๘ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ หรือฝาฝนประกาศของเจาพนักงานทองถ่ิน
ตามมาตรา ๔๒ (๒) หรือขอกําหนดของทองถ่ินที่ออกตามมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท 

 มาตรา ๗๙ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไมยอมแจงขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสาร
หรือหลักฐาน หรือขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ิน
หรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๔ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 มาตรา ๘๐ ผูดําเนินกิจการผูใดดําเนินกิจการในระหวางที่มีคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถ่ินใหหยุดดําเนินกิจการ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๕ 
มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับและปรับอีกไมเกินวันละหาพัน
บาทตลอดเวลาที่ยังไมปฏิบัติตามคําสั่ง 

 มาตรา ๘๑ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง 
โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุข 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 มาตรา ๘๒ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ตองระวางโทษปรับไมเกิน         
หารอยบาท 

 มาตรา ๘๓ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหารอยบาท 
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 มาตรา ๘๔ ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับและปรับอีก           
ไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน 
 มาตรา ๘๕ ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
 (๑) ในเขตกรุงเทพมหานครประกอบดวย ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงาน
อัยการสูงสุด และผูแทนกรมตํารวจ 
 (๒) ในเขตจังหวัดอื่นประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผูกํากับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด 
 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาเห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุก
หรือไมควรถูกฟองรอง ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบ 
 สําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับ          
ไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือผูซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ิน
มอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบไดดวย 
 เมื่อไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ         
ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหดําเนินคดีตอไป 
 

หมวด ๑๖ 
บทเฉพาะกาล 

 

  มาตรา ๘๖ ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการใดตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขซึ่งถูก
ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและกิจการนั้นมีลักษณะ
เชนเดียวกับกิจการที่จะตองไดรับใบอนุญาตหรือตองแจงและไดรับหนังสือรับรองการแจงตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหผูนั้นประกอบกิจการนั้นตอไปไดเสมือนเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตหรือเปนผูที่
ไดแจงและไดรับหนังสือรับรองการแจงตามพระราชบัญญัตินี้แลว แตเมื่อใบอนุญาตดังกลาว             
ส้ินอายุและผูนั้นยังคงประสงคจะดําเนินกิจการตอไป ผูนั้นจะตองมาดําเนินการขอรับใบอนุญาต
หรือแจงตามพระราชบัญญัตินี้กอนการดําเนินการ 
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 มาตรา ๘๗ ผูซ่ึงประกอบกิจการใดที่ไมตองแจงและไดรับหนังสือรับรองการแจงตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ แตเปนกิจการที่จะตองแจงและ
ไดรับหนังสือรับรองการแจงตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใชเปนผูไดรับใบอนุญาตอยูแลวตาม
มาตรา ๘๖ ใหยังคงประกอบกิจการไดตอไป แตจะตองมาดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน
ภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 มาตรา ๘๘ ผูซ่ึงประกอบกิจการใดที่มิไดเปนกิจการที่ตองไดรับใบอนุญาตตามกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้แตเปนกิจการที่จะตองไดรับใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้ใหยังคงประกอบกิจการไดตอไป แตจะตองมายื่นคําขอรับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ ภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อไดยื่น        
คําขอแลวใหยังคงประกอบกิจการไดตอไปจนกวาจะมีคําสั่งไมออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๘๙ บรรดากิจการตางๆ ที่กําหนดใหเปนกิจการคาซึ่งเปนที่รังเกียจหรืออาจเปน
อันตรายแกสุขภาพตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ และการ
แตงผมตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ ใหถือวาเปนกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ ทั้งนี้ ภายใตบังคับมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ 

 มาตรา ๙๐ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ ขอบังคับ หรือคําสั่ง
ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย        
วาดวยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยง
กับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ประกาศ ขอกําหนดของทองถ่ิน 
หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงานสาธารณสุขที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย พุทธศักราช 
๒๔๘๐ ซ่ึงเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการดําเนินงานควบคุมดูแลในดานสาธารณสุข ได
ใชบังคับมานานแลว แมวาจะไดมีการแกไขเพิ่มเติมอีกหลายครั้งก็ตาม แตก็ยังไมอาจทันตอสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาของสังคม จําเปนตองขยายขอบเขตการกํากับดูแล
กิจการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสาธารณสุขในดานตางๆ ใหกวางขวางขึ้น เพื่อสามารถนํามาปรับ
ใชกับเหตุการณที่เกิดขึ้นไดทันทวงที และโดยที่ในปจจุบันเปนที่ยอมรับวาการสาธารณสุขเปน
เร่ืองเกี่ยวพันกับความเปนอยูและสภาพแวดลอมของมนุษยอยางใกลชิด แตบทบัญญัติของ
กฎหมายปจจุบันยังมิไดกําหนดมาตรการกํากับดูแลและปองกันเกี่ยวกับการอนามัยส่ิงแวดลอมไว
อยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมใหมี
ลักษณะการกํากับดูแลและติดตาม และปรับปรุงอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่และบทกําหนดโทษ
ตามกฎหมายปจจุบันใหสามารถบังคับใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมายอยางเครงครัด 
ฉะนั้น เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของสังคมปจจุบัน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ดานการกํากับดูแลและปองกันเกี่ยวกับการอนามัยส่ิงแวดลอม สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุขและกฎหมายวาดวยการควบคุมการใชอุจจาระเปนปุยเสียใหม และรวมกฎหมาย
ทั้งสองฉบับดังกลาวเปนฉบับเดียวกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 *พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาทีข่องสวนราชการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕[๒] 

 มาตรา ๓๕ ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหแกไขคําวา “อธิบดีกรม
ควบคุมโรคติดตอ” เปน “อธิบดีกรมควบคุมโรค” 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึง
ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่
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ในสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลอง
กับอํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการ            
ตัดโอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซ่ึงเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตรา             
พระราชกฤษฎีกานี้ 


