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1. บทน า 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย                                

ที่สร้างรายได้เป็นอันดับหน่ึงของภาคการค้าบริการรวมของประเทศไทย และธุรกิจน าเที่ยวเป็น               

ส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มักจะเดินทาง

ท่องเที่ยวด้วยตนเอง แต่ยังมีนักท่องเที่ยวอีกส่วนหน่ึงที่จะใช้บริการธุรกิจน าเที่ยว เพ่ืออ านวย                

ความสะดวกสบายให้แก่ตนเองในการเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

นักทอ่งเที่ยวไทยและนักทอ่งเที่ยวต่างชาติ ที่ทอ่งเที่ยวในประเทศไทยหรือไปท่องเที่ยวยังต่างประเท 

เม่ือธุรกจิน าเที่ยวมีความแพร่หลายมากข้ึน ตลอดจนการประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีลักษณะ

เฉพาะที่ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้รับบริการช าระเงินค่าบริการเป็นการล่วงหน้า การพิจารณากฎเกณฑ์              

ที่จะควบคุมธุรกิจน าเที่ยวจึงเข้ามามีความส าคัญ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาธุรกิจน าเที่ยวให้บริการ

ในลักษณะเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และการประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ขาดมาตรฐานและจริยธรรมในการ

ให้บริการน านักท่องเที่ยวไปเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทย รัฐจึงมีความจ าเป็น                  

ที่จะต้องเข้ามาควบคุมธุรกิจน าเที่ยว โดยมีการตรากฎหมายเพ่ือรองรับการใช้อ านาจหน้าที่ดังกล่าว 

อนัได้แก่ พระราชบัญญัติธุรกจิน าเที่ยวและมัคคุเทศก์พ.ศ. 2551  

อย่างไรกต็าม แม้จะมีพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ให้อ านาจ

หน่วยงานของรัฐในการควบคุมธุรกจิน าเที่ยว แต่ยังพบว่ากฎหมายดังกล่าวมีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับ

ใช้และการตีความกฎหมาย ดังกรณีที่ปรากฏต่อไปน้ี      

 1) กรณีผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวประเภทนิติบุคคล ได้ด าเนินการเปล่ียนแปลงรายการ                

จดทะเบียนนิติบุคคล ท าให้คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

เป็นเหตุให้เกิดปัญหาการให้คนไทยเป็นตัวแทนอ าพราง (Nominee) ในการประกอบธุรกิจน าเที่ยว

 2) นักท่องเที่ยวที่ได้รับความเสียหายจากกรณีผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวไม่ปฏิบัติตาม

ข้อตกลงตามรายการน าเที่ยวไม่ได้รับการชดเชยค่าเสียหายครอบคลุมความเสียหายแท้จริง เน่ืองจาก

                                                           

 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


 

 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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กฎหมายก าหนดให้เยียวยาความเสียหายแก่นักท่องเที่ยวได้ไม่เกินจ านวนเงินหลักประกันที่ผู้ประกอบ

ธุรกจิน าเที่ยวมาวางในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว    

 3) ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวประกอบธุรกิจน าเที่ยวไม่ถูกต้องตามประเภทใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ขอใบอนุญาตไว้ โดยกฎหมายไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหาย

แก่นักทอ่งเที่ยวและมาตรการลงโทษทางปกครองไว้อย่างชัดเจน    

 4) การประกอบธุรกิจน าเที่ยวโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว ท าให้เกิดปัญหา

กรณีนักท่องเที่ยวซ้ือรายการน าเที่ยวและผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง                  

ท าให้นักท่องเที่ยวได้รับความเสียหาย นักท่องเที่ยวจะต้องด าเนินการใช้กระบวนการทางศาลเท่าน้ัน

 5) ปัญหาการควบคุมการเสนอขายรายการน าเที่ยว กรณีการขายรายการน าเที่ยว       

ผ่านทางเวบ็ไซต์หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ซ่ึงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพิสูจน์การกระท าความผิดได้ยากและ

การเสนอขายรายการน าเที่ยวในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ ที่จัดข้ึน หากผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว

ไม่ปฏบัิติตามข้อตกลงตามรายการน าเที่ยวตามที่ได้เสนอขายในงานดังกล่าวจะส่งผลต่อนักท่องเที่ยว

จ านวนหลายราย อันสร้างความเสียหายเป็นจ านวนมาก โดยบทบัญญัติทางกฎหมายไม่ได้บัญญัติ

เกี่ยวกบัการควบคุมการเสนอขายรายการน าเที่ยวในกรณีดังกล่าวไว้    

 6) ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญหรือทัวร์ติดลบ ที่มีการน านักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาใน

ประเทศไทยในลักษณะของทวัร์คุณภาพต ่า โดยอาจมีการหลวงลวง ข่มขู่ หรือจูงใจ ให้นักท่องเที่ยวซ้ือ

สินค้าหรือบริการที่ไม่มีคุณภาพและราคาแพง เป็นการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวเพ่ือแสวงหารายได้จาก

นักทอ่งเที่ยวกลุ่มดังกล่าว ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นอย่างมาก 

 7) กรณีการยกเลิกการน าเที่ยวไม่ว่าจะเหตุเกิดจากนักท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบธุรกิจ           

น าเที่ยว ซ่ึงกฎหมายไม่ได้ก าหนดเหตุยกเลิกการน าเที่ยวไว้อย่างชัดเจน จึงเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

ในการพิจารณากรณีดังกล่าว และระเบียบก าหนดอัตราคืนเงินกรณียกเลิกการน าเที่ยวไม่สอดคล้อง

กบัข้อเทจ็จริงที่เกดิข้ึน จึงไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

 8) มาตรการลงโทษผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ ยวทั้ งทางอาญาและทางปกครอง                  

อันได้แก่การพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวและการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ       

น าเที่ยวไม่มีความเคร่งครัดในการควบคุมผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ซ่ึงพบว่าผู้ประกอบธุรกิจ          

น าเที่ยวยังคงขายรายการน าเที่ยวในระหว่างถูกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว และ                        

การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีเง่ือนไขในการท าค าสั่งที่ไม่สามารถระงับการประกอบ

ธุรกจิน าเที่ยวน าเที่ยวที่สร้างความเสียหายต่อนักทอ่งเที่ยวได้     

 ด้วยปัญหาที่กล่าวไปข้างต้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษามาตรการทางกฎหมาย    

ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ที่มีปัญหาในการบังคับใช้เกี่ยวกับ           

การควบคุมธุรกิจน าเที่ยวที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน และศึกษามาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ            

ที่สามารถน ามาเป็นแนวคิดในการแก้ไขปัญหาการควบคุมธุรกิจน าเที่ยวของประเทศไทยได้            
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เพ่ือน ามาปรับปรุงข้อกฎหมายในพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551                 

ให้สามารถบังคับใช้ในการควบคุมธุรกิจน าเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

2. มาตรการทางกฎหมายของไทยและต่างประเทศทีเ่กีย่วกบัการควบคุมธุรกิจน าเทีย่ว 

2.1. พระราชบญัญติัธุรกิจน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจน าเที่ยวตามกฎหมายฉบับน้ีประกอบด้วย

คณะกรรมการธุรกจิน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ที่มีหน้าที่ก  าหนดนโยบาย มาตรการ และด าเนินการตามที่

พระราชบัญญัติน้ีก าหนดไว้ และนายทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ท าหน้าที่ก  ากับดูแล

ส านักงานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และมีอ านาจหนา้ที่ในการออกใบอนุญาต สั่งพักใช้

หรือเพิกถอนใบอนุญาต และอื่นๆ ตามที่กฎหมายก าหนด  

พระราชบญัญติัธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 ไดม้ีการบญัญติัเกีย่วกบัการ

ขอใบอนุญาต หนา้ที่ ขอ้ควรปฏิบติั และมาตรการลงโทษทั้งทางปกครองและทางอาญา ซ่ึงสรุปได้

ดงันี้  

(1) คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของผูข้อรบัใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่ว 

พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมี 2 ประเภท ได้แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซ่ึงบุคคลธรรมดาต้องมี

สญัชาติไทย อายุไม่ต ่ากว่า 18 ปี มีภมูิล าเนาในราชอาณาจักรไทย ไม่ได้อยู่ระหว่างพักใช้หรือเพิกถอน

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวหรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจน าเที่ยวหรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์แล้วยังไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ขอรับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจน าเที่ยวอีกคร้ัง และส่วนนิติบุคคล ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน

จ ากัด บริษัทจ ากัด และบริษัทมหาชนจ ากัด ซ่ึงต้องเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยที่มีวัตถุประสงค์

ประกอบธุรกิจน าเที่ยว และกรรมการหรือผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคลดังกล่าวต้องมีสัญชาติไทย 

ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับ

ใบอนุญาตประเภทบุคคลธรรมดา   

(2) ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวและ 

กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. 2556 ได้ก าหนดประเภทของ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทเฉพาะพ้ืนที ่(Local Travel Agency) 

ส าหรับการประกอบธุรกิจน าเที่ยวในจังหวัดหน่ึงจังหวัดใดและจังหวัด ประเภทในประเทศ 

(Domestic) ส าหรับการประกอบธุรกิจน าเที่ยวภายในราชอาณาจักร ประเภทนําเทีย่วจากต่างประเทศ 

(Inbound) ส าหรับการประกอบธุรกิจน าเที่ยวโดยการน านักท่องเที่ยวที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามา

ท่องเที่ยวภายในราชอาณาจักร และประเภททั่วไป (Outbound) ส าหรับการประกอบธุรกิจน าเที่ยว

ภายในราชอาณาจักรหรือภายนอกราชอาณาจักร 
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(3) การก าหนดจ านวนหลกัประกนัในการขอรบัใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

กฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินหลักประกันพ.ศ. 2555 ได้ก าหนดจ านวนเงินหลักประกัน

ตามประเภทของใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว กล่าวคือ ประเภทเฉพาะพ้ืนที่ (Local Travel 

Agency) ต้องวางหลักประกันเป็นจ านวนเงินหน่ึงหมื่นบาท ประเภทในประเทศ (Domestic) ต้องวาง

หลักประกันเป็นจ านวนเงินห้าหมื่นบาท ประเภทนําเที่ยวจากต่างประเทศ (Inbound) ต้องวาง

หลักประกันเป็นจ านวนเงินหน่ึงแสนบาท และประเภททั่วไป (Outbound) ต้องวางหลักประกัน

เป็นจ านวนเงินสองแสนบาท 

(4) การยกเลิกการน าเที่ยว     

ในกรณีที่นักท่องเที่ยวช าระเงินค่าบริการแล้วไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถ้ามีเหตุที่ท  าให้

นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้เฉพาะตัว หรือมีเหตุให้ต้องยกเลิกการน าเที่ยวตามที่ได้โฆษณาไว้ 

ทั้งน้ี โดยมิใช่ความผิดของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจ่ายเงินคืนให้แก่

นักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าอัตราตามที่คณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้ประกาศเร่ือง 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2553                    

ถ้านักทอ่งเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ก่อนวันที่น าเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละหน่ึงร้อยของเงินค่าบริการ ถ้าแจ้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อน

วันที่น าเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละห้าสิบของเงินค่าบริการ และกรณีแจ้งน้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่

น าเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ    

(5) การควบคุมเกีย่วกบัทวัรศู์นยเ์หรียญ  

ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ เป็นกรณีที่บริษัทน าเที่ยวในประเทศไทยไม่เรียกเกบ็ค่าบริการ

จากบริษัทน าเที่ยวต่างประเทศที่เป็นบริษัทคู่ค้า ส่งคณะนักท่องเที่ยวมาให้บริษัทน าเที่ยวในไทย              

ทั้งที่บริษัทน าเที่ยวของไทยจะต้องจ่ายค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าบริการน าเที่ยว และอื่นๆ อันเป็น

ค่าใช้จ่ายปกติในการรับคณะนักท่องเที่ยว ดังน้ันบริษัทน าเที่ยวของไทยจึงต้องหาวิธีการต่างๆ             

ที่จะแสวงหาก าไรกลับคืนจากคณะนักทอ่งเที่ยวให้ได้ โดยกฎหมายได้ก าหนดห้ามไม่ให้ผู้ประกอบ 

ธุรกิจน าเที่ยวจัดบริการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยไม่ได้

รับค่าบริการหรือรับค่าบริการในอัตราที่ เห็นได้ว่าไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการประกาศก าหนด โดยคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้ก าหนดอัตรา

ค่าบริการน าเที่ยวส าหรับนักทอ่งเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ พ.ศ. 2553 ซ่ึงผู้ประกอบธุรกิจน า

เที่ยวต้องจัดบริการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศจะต้องมีอัตราค่าบริการที่

ไม่ต ่ากว่าค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้จ่ายจริง ประกอบด้วย ค่าที่พัก ค่าขนส่งหรือค่าพาหนะ ค่าอาหาร 

ค่าตอบแทนมัคคุเทศก ์ค่าจัดให้มีการประกนัอุบัติเหตุ ค่าเข้าชมสถานที่ที่มีการเรียกเกบ็ และค่าใช้จ่าย

ที่จ าเป็นอื่น หากรายการดังกล่าวไม่ได้มีการจ่ายจริง ไม่ให้น ามาค านวณเป็นอัตราค่าบริการน าเที่ยว 
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(6) การเสนอขายรายการน าเที่ยว 

ในส่วนของการเสนอขายรายการน าเที่ยว กฎหมายก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต้อง

จัดท าเอกสารเพ่ือโฆษณาหรือช้ีชวนเกี่ยวกับรายการน าเที่ยว ให้มีรายละเอียดตามที่กฎหมายก าหนด 

ได้แก่ ช่ือผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว สถานที่ประกอบธุรกิจน าเที่ยว เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ           

น าเที่ยว ระยะเวลาที่ใช้ในการน าเที่ยว ค่าบริการและวิธีการช าระค่าบริการ ลักษณะและประเภทของ

ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง จุดหมายปลายทางและที่แวะพัก รวมทั้งสถานที่ส าคัญในการน าเที่ยว

สถานที่พัก และจ านวนคร้ังของอาหารที่จัดให้ จ านวนมัคคุเทศก์ หรือผู้น าเที่ยวในกรณีที่จัดให้มี

มัคคุเทศก์หรือผู้น าเที่ยว และจ านวนข้ันต ่าของนักท่องเที่ยวส าหรับการน าเที่ยว เป็นต้น  

(7) มาตรการลงโทษผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว 

มาตรการในการลงโทษผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่กระท าผิดมีทั้งการลงโทษ

ทางอาญาและการใช้มาตรการทางปกครอง เช่น พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเที่ยว   

โดยกฎหมายก าหนดกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต้องรับผิดทางอาญาไว้ในหลายฐาน

ความผิด ได้แก่ ความผิดฐานประกอบธุรกิจน าเที่ยวโดยมิได้รับอนุญาต ความผิดฐานไม่แสดง

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

ความผิดฐานกระท าการใดก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว หรือ

นักท่องเที่ยว ความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด ความผิดฐานไม่จัดท า

รายละเอียดในเอกสารที่โฆษณาหรือช้ีชวนเกี่ยวกับรายการน าเที่ยวตามที่ก าหนดหรือด าเนินการ

เปล่ียนแปลงรายการน าเที่ยวผิดไปจากโฆษณาหรือช้ีชวนไว้โดยไม่ได้แจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบ 

ความผิดฐานจัดบริการน าเที่ยวให้นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศโดยไม่รับค่าบริการหรือรับ

ค่าบริการต ่ากว่าที่ค่าใช้จ่ายจริงหรือมอบหมายให้มัคคุเทศก์น านักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยว โดยเรียกเกบ็

เงินจากมัคคุเทศก ์หรือให้มัคคุเทศกรั์บผิดชอบค่าใช้จ่ายในการน านักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยว ความผิด

ฐานใช้มัคคุเทศกท์ี่ไม่มีใบอนุญาตมัคคุเทศก์เดินทางไปกบันักทอ่งเที่ยว 

ส่วนมาตรการทางปกครองที่ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่กระท าความผิดตาม

พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ได้แก่ การพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ           

น าเที่ยว โดยให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวได้ไม่เกินคร้ังละ             

หกเดือน เม่ือปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการ

ก าหนด เรียกเกบ็ค่าบริการอื่นใดนอกจากที่ตกลงกันไว้ หรือจัดบริการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว              

ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยไม่ได้รับค่าบริการหรือรับค่าบริการในอตัราที่เหน็ได้ว่าไม่เพียงพอกับ

ค่าใช้จ่าย หรือมอบหมายให้มัคคุเทศกน์ านักทอ่งเที่ยวในความรับผิดชอบของตนไปทอ่งเที่ยว โดยเรียก

เกบ็เงินจากมัคคุเทศก์ ผู้น าเที่ยว หรือบุคคลอื่นน้ัน หรือโดยให้บุคคลดังกล่าวรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกบัค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือค่าอ านวยความสะดวกอื่นใดของนักทอ่งเที่ยว ไม่ว่าทั้งหมด

หรือบางส่วน ไม่ช าระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจน าเที่ยวและเงินเพ่ิมจนพ้นก าหนดสามเดือนนับแต่
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วันที่ก  าหนดให้ช าระค่าธรรมเนียมทุกสองเดือน ไม่วางหลักประกนัเพ่ิมจนครบถ้วนเกินหกเดือนนับแต่

วันครบก าหนดเวลาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติตามค าสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 นอกจากน้ี กฎหมายก าหนดมาตรการทางปกครอง โดยให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิกถอน 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวได้ เมื่ อปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ขาด

คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ไม่ช าระค่าธรรมเนียมประกอบ

ธุรกิจน าเที่ยวและเงินเพ่ิมจนพ้นก าหนดหกเดือนนับแต่วันที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน า

เที่ยว เคยถูกสั่ง    พักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวมาแล้วและภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ถูกสั่ง

พักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวน้ัน มีกรณีที่อาจถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว

อีก ไม่ ว่าจะเป็นเหตุ เดียวกันหรือไม่ก็ตาม ประพฤติหรือปฏิบัติการใดอันเป็นการฝ่าฝืน

พระราชบัญญัติธุรกจิน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักท่องเที่ยว

หรือธุรกิจน าเที่ยวอย่างร้ายแรง และนายทะเบียนได้ตักเตือนและสั่งระงับหรือให้แก้ไขแล้วแต่ไม่

ด าเนินการ หรือต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดเกี่ยวกับการค้าหรือความผิดฐานชิง

ทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหน้ี หรือยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดฐาน

ฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  

2.2. มาตรการทางกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วกบัการควบคุมธุรกิจน าเทีย่ว  

จากการศึกษากฎหมายของสหราชอาณาจักร สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศญ่ีปุ่น และ

สาธารณรัฐจีน (ประเทศไต้หวัน) พบว่ามีมาตรการในการควบคุมเกี่ยวกับธุรกิจน าเที่ยวหรือธุรกิจ

ตัวแทนทอ่งเที่ยว สรุปสาระส าคัญแต่ละประเทศ ดังน้ี 

(1) สหราชอาณาจักร 

สหราชอาณาจักรมีการประกาศใช้กฎหมายที่ เกี่ ยวกับการควบคุมการขายและ                      

การให้บริการน าเที่ยวแบบเบด็เสร็จ โดยจะเน้นการก ากับดูแลในส่วนของสัญญาระหว่างผู้ประกอบ

ธุรกิจน าเที่ยวกับนักท่องเที่ยว สาระส าคัญของกฎหมายฉบับน้ี ได้แก่ มีการก าหนดเน้ือหาสาระของ

สญัญาน าเที่ยวแบบเบด็เสรจ็ที่ผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวต้องท าข้ึนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือรูปแบบอื่น

ที่นักทอ่งเที่ยวเข้าใจและเข้าถึงได้ โดยแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนท าสัญญา และการแจ้งข้อมูลก่อน

ท าสญัญาที่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวหรือตัวแทนการเดินทางจะต้องจัดหาให้แก่นักท่องเที่ยว อันได้แก่ 

ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและการประทับตราหนังสือเดินทาง ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่ได้รับ

หนังสือเดินทาง และวีซ่า ข้อมูลเกี่ยวกับข้อก าหนดในเร่ืองสุขภาพส าหรับการเดินทางหรือการพัก

อาศัย 

(2) สาธารณรฐัสิงคโปร ์

กฎหมายที่ เกี่ ยวกับการควบคุมธุรกิจน าเที่ ยวของสาธารณรัฐสิงคโปร์  ได้แก่ 

พระราชบัญญัติตัวแทนท่องเที่ยว (Travel Agents Act) และข้อบังคับตัวแทนท่องเที่ยว (Travel 

Agents Regulation) โดยกฎหมายดังกล่าวก าหนดให้คณะกรรมการการท่องเที่ ยวสิงคโปร์               

เป็นหน่วยงานก ากับดูแลเกี่ยวกับการประกอบกิจการตัวแทนการท่องเที่ยว ซ่ึงกฎหมายบัญญัติให้
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อ านาจคณะกรรมการอย่างกว้าง ทั้งเร่ืองการพิจารณาการให้ใบอนุญาตตัวแทนท่องเที่ยวอย่าง            

มีเง่ือนไขอย่างหน่ึงอย่างใดได้ สามารถพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตกรณีประกอบกิจการ                

ไม่เหมาะสม นอกจากน้ียังมีการก าหนดขอบเขตการด าเนินกิจการของตัวแทนท่องเที่ยว และหน้าที่

ของผู้รับใบอนุญาตตัวแทนท่องเที่ยว เช่น แจ้งการเปล่ียนสถานประกอบกิจการต่อคณะกรรมการ             

แจ้งการเปล่ียนแปลงผู้บริหารกิจการตัวแทนท่องเที่ยวต่อคณะกรรมการทราบด้วย และมีการก าหนด

หน้าที่ของผู้บริหารกิจการตัวแทนท่องเที่ยว โดยผู้บริหารกิจการตัวแทนท่องเที่ยวต้องสามารถติดต่อ

ได้ตลอดเวลา    

(3) ประเทศญีปุ่่น  

กฎหมายธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศญ่ีปุ่นมีการก าหนดเกี่ยวกับการข้ึนทะเบียนบริษัท

ตัวแทนน าเที่ยว โดยมีการแบ่งเป็นประเภทและมีก าหนดขอบเขตการจัดบริการน าเที่ยว การจ าหน่าย

รายการน าเที่ยว และจัดการท่องเที่ยวของบริษัทตัวแทนน าเที่ยวแต่ละประเภทไว้ โดยบริษัทตัวแทน  

น าเที่ยวจะต้องมีผู้ดูแลรับรองการท่องเที่ยวที่ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นบุคคลที่รับผิดชอบการด าเนิน

กิจการด้านธุรกิจท่องเที่ยว ในส่วนของการโฆษณาและเอกสารท าสัญญามีการก าหนดรายละเอียด            

ต่าง ๆ ของรายการน าเที่ยวที่ต้องอยู่ในเอกสารท าสัญญาและกฎหมายธุรกิจท่องเที่ยวระบุให้บริษัท

ตัวแทนน าเที่ยวต้องอธิบายรายละเอียดในสัญญาให้นักท่องเที่ยวรู้และเข้าใจก่อนจะลงนามตกลง                

ท าสัญญา นอกจากน้ี ยังมีการก าหนดเกี่ ยวกับการนับจ านวนและชนิดของเหตุการณ์ที่ มี                   

การเปล่ียนแปลง รวมทั้งก าหนดอัตราการจ่ายค่าชดเชยกรณีบริษัทตัวแทนน าเที่ยวได้เปล่ียนแปลง

ก่อนการเดินทาง และหลังการเดินทาง  

(4) สาธารณรฐัจีน(ประเทศไตห้วนั)      

   สาธารณรัฐจีน(ประเทศไต้หวัน)ได้มีการประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับธุรกิจตัวแทน               

การท่องเที่ยว (Regulations Governing Travel Agencies) โดยข้อบังคับน้ีมีการก าหนดขอบเขตของ

การประกอบธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยวแต่ละประเภทไว้อย่างชัดเจน โดยกรณีที่ ธุรกิจตัวแทน                  

การท่องเที่ยวได้เปล่ียนแปลงเกี่ยวกับโครงสร้างของธุรกิจ ช่ือหรือประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ               

ที่อยู่ และคณะกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้จัดการ ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยวดังกล่าวจะต้อง

น าเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องย่ืนต่อส านักงานการท่องเที่ยวภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด และ

ในเร่ืองของการวางเงินหลักประกัน หากมีการเพ่ิมสาขาในการประกอบกิจการผู้ประกอบธุรกิจตัวแทน

การท่องเที่ยวต้อง การวางเงินหลักประกันเพ่ิมข้ึนด้วย โดยมีการก าหนดให้หน่วยงานบริหารงานกลาง

จะพิจารณาลดจ านวนเงินหลักประกันตามสัดส่วนหน่ึงในสิบของจ านวนเงินที่น ามาวางเป็นเงิน

หลักประกันของธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยวแต่ละประเภทได้ หากผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนการ

ท่องเที่ยวไม่ได้หยุดพักธุรกิจช่ัวคราวเป็นเวลาสองปี ไม่ได้มีการบังคับคดีจากเงินหลักประกันในการ

ประกอบธุรกิจน าเที่ยว และได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะที่เป็นที่ยอมรับ 

อกีทั้ง ข้อบังคับฉบับน้ียังมีการก าหนดให้สมาคมประกันคุณภาพการท่องเที่ยวประกาศราคาตลาดของ

การให้บริการที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น ตั๋วเคร่ืองบิน อาหาร ที่ พัก และราคาส าหรับ                
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การให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่ง ทุก ๆ สามเดือน เพ่ือเป็นใช้เป็นฐานการอ้างอิงของผู้บริโภค 

และมีการก าหนดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยวผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต                 

โดยผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยวต้องจัดท ารายงานต่อส านักการท่องเที่ยว ซ่ึงมีรายละเอียด

ตามที่กฎหมายก าหนดและรายละเอียดดังกล่าวจะต้องปรากฏในหน้าแรกของเวบ็ไซต์ 
 

3. ปัญหาและการวิเคราะหปั์ญหาทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจน าเทีย่ว  

3.1 ปัญหาเกีย่วกบัคุณสมบติัของผูข้อรบัใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่วประเภทนิติบุคคล 

พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์และธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. 2551 ได้ก าหนด

คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวประเภทนิติบุคคล และก าหนดอ านาจหน้าที่ของ

นายทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวไว้              

อย่างเคร่งครัด กล่าวคือ หากผู้ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย

ก าหนดและย่ืนเอกสารหลักฐานตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วน นายทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและ

มัคคุเทศก์จะต้องออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว ซ่ึงพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและ

มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ไม่มีบทบัญญัติที่ก  าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ในตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว กรณีมีเหตุอันควรสงสัย

ว่าให้คนไทยเป็นตัวแทนอ าพรางหรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียนนิติบุคคลท าให้

คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ว่ามีกฎกระทรวง แบบ รายละเอียด 

และวิธีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของผู้ประกอบธุรกิจ านเที่ยว พ.ศ. 2555 ที่ก  าหนดให้

ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวในรูปแบบนิติบุคคลต้องแจ้งข้อมูลการแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงรายการจด

ทะเบียนนิติบุคคลต่อนายทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไข

หรือเปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน แต่ผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวปฏบัิติตามจ านวนน้อยรายเทา่น้ัน 

3.2 ปัญหาเกีย่วกบัจ านวนเงินหลกัประกนั  

บุคคลที่ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะต้องวางเงินหลักประกันเพ่ือเป็น

หลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ซ่ึงกฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินหลักประกัน                   

พ.ศ. 2555 ได้ก าหนดจ านวนเงินหลักประกันที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวต้องวาง

หลักประกนัต่อนายทะเบียนธุรกจิน าเที่ยวและมัคคุเทศก์แตกต่างกันตามแต่ละประเภทของใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจน าเที่ยว เม่ือพิจารณาจ านวนเงินหลักประกันที่ผู้ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว

ต้องน ามาวางเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวน้ียังคงมีจ านวนเงินหลักประกันเท่ากันกับ

จ านวนเงินหลักประกนัตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์  พ.ศ. 2535 ซ่ึงเป็นกฎหมาย

เดิมที่ ถูกยกเลิกไปแล้วโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และเป็น

ระยะเวลาผ่านมาย่ีสิบกว่าปีแล้ว โดยปัจจุบันค่าเงินมีอัตราเพ่ิมข้ึนมาก ประกอบกับความเสียหาย              

ที่ปรากฏจากกรณีที่นักท่องเที่ยวมาร้องเรียนผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีจ านวนมากกว่าจ านวนเงิน

หลักประกันตามที่กฎหมายก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวน ามาวางต่อนายทะเบียนธุรกิจน าเที่ยว

และมัคคุเทศก ์ท าให้นักทอ่งเที่ยวไม่ได้รับการเยียวยาที่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงได้ 
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3.3 ปัญหาทวัรศู์นยเ์หรียญและทวัรติ์ดลบ      

  แม้พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 จะมีการก าหนดห้าม                    

ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจัดบริการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยไม่ได้

รับค่าบริการหรือรับค่าบริการในอัตราที่ เห็นได้ว่าไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์                           

ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ซ่ึงประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ ยวและมัคคุเทศก ์                        

เร่ืองหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าบริการน าเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 

พ.ศ. 2553 ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต้องจัดบริการน าเที่ยวที่ไม่ต ่ากว่าค่าใช้จ่ายตาม

รายการที่ได้จ่ายจริง ซ่ึงประกอบด้วยค่าที่พัก ค่าขนส่งหรือค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าตอนแทน

มัคคุเทศก์ ค่าจัดให้มีประกันอุบัติเหตุ ค่าเข้าชมสถานที่ที่มีการเรียกเกบ็ และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่น  

ซ่ึงไม่ปรากฏว่าได้มีการบังคับใช้ประกาศดังกล่าวในการแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญหรือทัวร์ติดลบ            

ที่เกดิข้ึนในปัจจุบัน  

3.4 การยกเลิกการน าเทีย่ว        

  พระราช บัญญั ติ ธุ รกิ จน า เที่ ย วและ มั ค คุ เทศก์  พ .ศ .  2551 ก าหนดใ ห้ กรณี                          

ที่ นักท่องเที่ยวช าระเงินค่าบริการแล้วไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถ้ามีเหตุท าให้นักท่องเที่ยว                     

ต้องยกเลิกการน าเที่ยวตามที่ได้โฆษณาไว้ โดยมิใช่ความผิดของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ผู้ประกอบ

ธุรกิจน าเที่ยวจ่ายเงินคืนให้แก่นักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าอัตราตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศ

ก าหนด โดยคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้ประกาศเร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกบัอตัราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2553 โดยก าหนดเง่ือนไขระยะเวลาที่

นักท่องเที่ยวต้องแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบ ซ่ึงเง่ือนไข

ระยะเวลาดังกล่าวไม่สอดคล้องกบัเง่ือนเวลาในกรณีที่นักท่องเที่ยวได้ซ้ือรายการน าเที่ยวกับผู้ประกอบ

ธุรกิจน าเที่ยวซ่ึงมีระยะเวลาห่างจากวันก าหนดเดินทางน าเที่ยวเป็นระยะเวลาน้อยกว่าสามสิบวัน               

โดยต่อมานักท่องเที่ยวต้องการที่จะยกเลิกการน าเที่ยวดังกล่าว จะไม่สามารถพิจารณาตามเง่ือนไขการ

ยกเลิกการน าเที่ยวตามที่คณะกรรมการประกาศได้ นอกจากน้ี มีกรณีที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถใช้

บริการน าเที่ยว เน่ืองจากมาจากปัญหาเร่ืองวีซ่า ไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง หรือเกิดข้อผิดพลาดของ             

สายการบิน เป็นปัญหาว่าเป็นกรณีการยกเลิกการน าเที่ยวหรือไม่ เพราะเป็นปัญหาที่เกิดก่อนมีการ

ให้บริการน าเที่ยวและเป็นเร่ืองที่เกิดข้ึนกับนักท่องเที่ยวบางรายในคณะนักท่องเที่ยวเท่าน้ัน เป็นเหตุ

ให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวอ้างว่าไม่ใช่ความผิดของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว เน่ืองจากยังคงให้บริการ

น าเที่ยวแก่นักทอ่งเที่ยวรายอื่นได้  

3.5 มาตรการลงโทษผูป้ระกอบธุรกิจน าเทีย่ว   

(1) มาตรการการลงโทษทางปกครอง 

พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ก าหนดมาตรการลงโทษทาง

ปกครองแก่ผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยว 2 กรณี กล่าวคือ การพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวและ

การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

720



การพกัใชใ้บอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว เป็นมาตรการลงโทษทางปกครองช่ัวคราว 

กล่าวคือ ให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวได้ไม่เกินคร้ังละหกเดือน 

ในกรณีผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติตามในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องถูกสั่งพักใช้

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว โดยผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวซ่ึงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะประกอบ

ธุรกิจน าเที่ยวในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวไม่ได้ และหากประกอบธุรกิจ 

น าเที่ยวในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะต้องมีโทษทางอาญาเช่นเดียวกับกรณีการประกอบธุรกิจ

น าเที่ยวโดยไม่ได้รับใบอนุญาตด้วย เม่ือพิจารณาเหตุพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจมีจ ากัดเพียง  

บางมาตราเทา่น้ัน ทั้งที่เป็นมาตรการช่ัวคราวในการควบคุมธุรกิจน าเที่ยว นอกจากน้ีกรณีที่ผู้ประกอบ

ธุรกิจน าเที่ยวถูกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวระหว่างถูกค าสั่งพักใช้เป็นเหตุให้ผู้

ประกอบธุรกิจน าเที่ยวรายดังกล่าวต้องได้รับโทษทางอาญา แต่เมื่ อค าสั่งพักใช้มีผลสิ้ นสุดลง           

ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวสามารถประกอบธุรกิจน าเที่ยวต่อไปได้ ทั้งที่ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว             

รายดังกล่าวกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายที่ก  าหนดไว้ 

การเพกิถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว เป็นมาตรการลงโทษทางปกครองที่รัฐใช้ 

เม่ือผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวได้กระท าการใดๆ ตามที่กฎหมายก าหนดให้นายทะเบียนมีอ านาจ            

เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวได้ เม่ือผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะส่งผลให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวสิ้นสุดลง ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจ   

น าเที่ยวไม่สามารถใช้ใบอนุญาตที่ถูกเพิกถอนประกอบธุรกิจน าเที่ยวได้ และผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว

ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว

ใหม่ได้ เป็นระยะเวลา 5 ปี แต่การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว ไม่สามารถระงับการ

กระท าของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ประพฤติหรือปฏิบัติการใดอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ

ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักท่องเที่ยวหรือธุรกิจ           

น าเที่ยวอย่างร้ายแรงในทันทีได้ เน่ืองจากบทบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดเง่ือนไขให้นายทะเบียนธุรกิจ                  

น าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ต้องตักเตือนและสั่งระงับหรือให้แก้ไขแล้ว และผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว               

ไม่ด าเนินการดังกล่าว นายทะเบียนจึงจะสามารถเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวได้               

ซ่ึงเง่ือนไขดังกล่าวของกฎหมายท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในรายการ             

น าเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว และหยุดพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายให้แก่นักท่องเที่ยวได้

อย่างทนัทว่งท ีอกีทั้งผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวยังคงสามารถประกอบธุรกิจน าเที่ยวได้ต่อไป 

(2) มาตรการลงโทษทางอาญา 

เมื่อผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวกระท าการใดๆ ตามที่กฎหมายได้บัญญัติก าหนดโทษทาง

อาญาไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวดังกล่าวได้กระท าความผิดทางอาญาซ่ึงจะต้องถูกด าเนินคดีเพ่ือ          

รับโทษตามที่พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ก าหนดไว้ซ่ึงกฎหมาย

ก าหนดให้ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือนไม่ว่าจะมีโทษปรับเป็น

จ านวนเทา่ใด ให้นายทะเบียนหรือผู้ซ่ึงนายทะเบียนมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทยีบได้ตามหลักเกณฑ์
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ที่คณะกรรมการก าหนด และเม่ือผู้กระท าความผิดได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่า            

คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จากข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินคดีทางอาญา

ต่อผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่กระท าความผิดน้ัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นกรณีการประกอบธุรกิจน าเที่ยว

โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวและผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวใช้มัคคุเทศก์ที่ไม่มีใบอนุญาต

ซ่ึงเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการประกอบธุรกจิน าเที่ยวและพบการกระท าความผิดซ่ึงหน้า จึงเข้าจับกุมส่ง

เจ้าหน้าที่ต ารวจให้ด าเนินการต่อไปในทนัท ีส่วนกรณีความผิดอื่นๆ ไม่ปรากฏข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ได้มี

การร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจแต่อย่างใด และไม่พบว่าเจ้าหน้าที่ได้ใช้อ านาจด าเนินการ

เปรียบเทยีบปรับกบัผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ได้กระท าความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว แสดงให้เหน็

ว่ามาตรการลงโทษอาญาไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวไม่ได้

เกรงกลัวต่อโทษที่กฎหมายก าหนดไว้ และยอมเสี่ยงที่จะกระท าความผิดเพ่ือแลกกับผลตอบแทน               

ที่จะตนจะได้รับจากการกระท าความผิดน้ันๆ  
 

4. ขอ้เสนอแนะ 

4.1 ควรมีการก าหนดบทนิยามของค าว่า “ธุรกิจน าเที่ยว” ให้รวมถึงการขายรายการ                

น าเที่ยวแก่นักทอ่งเที่ยวด้วย เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าการขายรายการน าเที่ยวเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจ

น าเที่ยวที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติธุรกจิน าเที่ยวและมัคคุเทศก ์พ.ศ. 2551 

   นอกจากน้ีควรปรับปรุงกฎกระทรวงกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว               

พ.ศ. 2556 ที่ก  าหนดประเภทของใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว โดยเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ

การด าเนินการประกอบธุรกจิน าเที่ยวของใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวแต่ละประเภท เพ่ือเป็นการ

ควบคุมการประกอบธุรกิจน าเที่ยวให้อยู่ในขอบเขตของประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว        

ที่ผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวได้ขอใบอนุญาตไว้ 

4.2 ควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับ

การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวประเภทนิติบุคคลภายหลังได้รับใบอนุญาต

ประกอบธุรกจิน าเที่ยวแล้ว โดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบ

ธุรกจิน าเที่ยวได้อย่างชัดเจน ซ่ึงหากมีเหตุอันสงสัยว่าผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวได้เปล่ียนแปลงรายการ

จดทะเบียนนิติบุคคลที่ท  าให้ขาดคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว เจ้าหน้าที่สามารถใช้อ านาจ

ดังกล่าวได้ในทันที และควรบัญญัติหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่จะต้องแจ้งให้นายทะเบียน

ทราบ เม่ือผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวได้ด าเนินการเปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียนนิติบุคคล               

ในพระราชบัญญัติธุรกจิน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 เพ่ือความชัดเจนในการก าหนดหน้าที่ของ

ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว โดยควรก าหนดโทษกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวไม่ได้ด าเนินการแจ้ง

ดังกล่าวด้วย เพ่ือเป็นมาตรการบังคับให้ผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวตระหนักถึงความส าคัญในการปฏบัิติ

ตามที่พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก ์พ.ศ. 2551 ก าหนด  

4.3 ควรแก้ไขกฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินหลักประกัน พ.ศ. 2555 โดยให้เพ่ิมจ านวน

เงินหลักประกันในแต่ละประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว เพ่ือเป็นการคุ้มครองนักท่องเที่ยว
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ที่ได้รับความเสียหายจากกรณีผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงให้ได้รับการเยียวยา

ค่าเสียหายที่ครอบคลุมความเสียหายแท้จริงได้ และเป็นการควบคุมให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว

ตระหนักถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ มี ต่อนักท่องเที่ยว ตลอดจนคัดกรองผู้ประกอบธุรกิจ            

น าเที่ยวที่มีสถานะทางการเงินเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจน าเที่ยวและมีวัตถุประสงค์ในการ

ประกอบธุรกิจน าเที่ยวอย่างแท้จริง ทั้งน้ีควรมีการก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีสิทธิได้รับการ

พิจารณาในการลดจ านวนเงินหลักประกันที่วางไว้ได้ โดยก าหนดเง่ือนเวลาและคุณสมบัติที่ดีของ           

ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่มีสิทธิได้รับการลดจ านวนเงินหลักประกัน เพ่ือเป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบ

ธุรกจิน าเที่ยวปฏบัิติตามพระราชบัญญัติธุรกจิน าเที่ยวและมัคคุเทศก ์พ.ศ. 2551 ย่ิงขึ้น 

4.4 ควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ เร่ืองหลักเกณฑ ์                  

การก าหนดอตัราค่าบริการน าเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ พ.ศ. 2553 ให้มี

การก าหนดอัตราค่าบริการในราคาตลาดของการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพ่ือควบคุม

ปัญหาที่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจัดบริการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 

โดยไม่ได้รับค่าบริการหรือรับค่าบริการในอัตราที่เห็นได้ว่าไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย หรือปัญหา              

ทวัร์ศูนย์เหรียญ และเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบจ านวนค่าบริการที่ผู้ประกอบธุรกิจ

น าเที่ยวของไทยจะต้องได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต่างประเทศ รวมทั้งนักท่องเที่ยวสามารถใช้

ราคาดังกล่าวเป็นฐานอ้างอิงในการตรวจสอบราคาค่าบริการที่เกี่ยวข้องกบัการทอ่งเที่ยว   

4.5 ควรมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการขายรายการน าเที่ยว ทั้งกรณีการขายรายการ

น าเที่ยวในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ควรก าหนดกระบวนการให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ประสงค์    

จะเข้าร่วมงานดังกล่าว ต้องขออนุญาตจากนายทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ก่อนเข้าร่วมงาน 

และกรณีการประกอบธุรกิจน าเที่ยวผ่านทางเวบ็ไซต์ ที่ควรก าหนดกระบวนการให้ผู้ประกอบธุรกิจ          

น าเที่ยวต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการขายรายการน าเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์ โดยก าหนดรายละเอียด            

ที่จะต้องมีในหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว ตลอดจนการก าหนดข้อปฏิบัติที่ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต้อง

ปฏิบัติในการประกอบธุรกิจน าเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์ เพ่ือให้มีมาตรการควบคุมการประกอบธุรกิจ          

น าเที่ยวในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประกอบธุรกิจน าเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์ และป้องกัน       

ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนต่อนักท่องเที่ยวในการซ้ือรายการน าเที่ยวจากงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและ

ผ่านทางเวบ็ไซต์ ท าให้นักทอ่งเที่ยวได้รับความคุ้มครองในการซ้ือรายการน าเที่ยวในกรณีดังกล่าวมากข้ึน

   4.6 ควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ เร่ือง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2553 เกี่ยวกับกรณี

นักท่องเที่ยวมีเหตุให้ต้องยกเลิกการน าเที่ยวตามที่ได้โฆษณาไว้ ซ่ึงมิใช่ความผิดของผู้ประกอบธุรกิจ

น าเที่ยว โดยก าหนดเง่ือนไขที่นักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติในการได้รับเงินคืนให้สอดคล้องกับ

ข้อเทจ็จริงที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับกรณีนักท่องเที่ยวต้องการยกเลิกการน าเที่ยว เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถ          

น าหลักเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าวมาปรับใช้ได้ในทุกกรณีที่นักท่องเที่ยวยกเลิกการน าเที่ยว โดยมิใช่

ความผิดของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว และควรก าหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่

723



นักท่องเที่ยว อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวได้ใช้จ่าย

จริงในการเตรียมการบริการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบธุรกิจ

น าเที่ยวด้วยเช่นกัน นอกจากน้ี ควรปรับปรุงเกี่ยวกับการก าหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่

นักท่องเที่ยว กรณีเหตุการณ์นอกเหนือความคาดหมายที่เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวไม่ได้รับบริการ            

น าเที่ยวจากผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว โดยข้อเท็จจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดของ             

ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวหรือไม่ เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่ให้นักท่องเที่ยวผ่านการตรวจ

คนเข้าเมือง กรณีนักทอ่งเที่ยวท าวีซ่าไม่ผ่าน เป็นต้น      

   4.7 ควรแก้ไขมาตรการลงโทษทางปกครองและทางอาญาในพระราชบัญญัติธุรกิจ          

น าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ทั้งเร่ืองการพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ         

น าเที่ยว และบทก าหนดโทษทางอาญา       

   การพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว ควรให้อ านาจนายทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและ

มัคคุเทศก์ ในการพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวอย่างกว้าง เพราะการพักใช้ใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจน าเที่ยวเป็นมาตรการช่ัวคราวในการระงับการประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมายหรือกระท าการฝ่าฝืนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ได้ หากกรณีมีผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวกระท า

การฝ่าฝืนตามที่กฎหมายบัญญัติหรือกระท าการที่ก่อให้เกิดความเสียหาย นายทะเบียนจะสามารถใช้

อ านาจพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว เพ่ือยับย้ังการกระท าของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่จะ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อไปได้ นอกจากน้ีควรก าหนดผลของการพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ          

น าเที่ยวไว้ให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันและควบคุมไม่ให้ที่ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ ถูกค าสั่งพักใช้

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวกระท าการใดๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่กฎหมาย

ก าหนดบทลงโทษไว้ในระหว่างถูกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว   

   การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว ควรให้อ านาจนายทะเบียนธุรกิจน าเที่ยว

และมัคคุเทศก ์สามารถเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวได้ทนัท ีเม่ือได้มีการตรวจสอบและ

ปรากฏข้อเทจ็จริงอย่างชัดแจ้งว่า ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวประพฤติหรือปฏิบัติการใดอันเป็นการ             

ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และก่อให้เกิดความเสียหายแก่

นักทอ่งเที่ยวหรือธุรกิจน าเที่ยวอย่างร้ายแรง เพ่ือผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะได้ปฏบัิติตามบทบัญญัติ           

ในพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด และเป็นมาตรการ              

ทางปกครองที่ใช้ควบคุมผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะยับย้ังผู้ประกอบธุรกิจ             

น าเที่ยวที่กระท าการฝ่าฝืนตามบทบัญญัติที่กฎหมายก าหนดไว้และก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

นักทอ่งเที่ยวอย่างร้ายแรงได้ 

นอกจากน้ีควรเพ่ิมอัตราโทษทางอาญาในกรณีที่ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวได้กระท า

ความผิดตามที่พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ต้องรับโทษทาง

อาญา เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวเกิดความเกรงกลัวต่อการกระท าความผิดตามที่กฎหมาย

ก าหนดไว้และควบคุมให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติธุรกิจ                 
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น าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มากข้ึน และควรแก้ไขหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยว

และมัคคุเทศก์เกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถน ามาใช้เป็นมาตรการลงโทษ               

ผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวที่กระท าความผิดกรณีมีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน

ไม่ว่าจะมีโทษปรับเป็นจ านวนเท่าใดได้อย่างมีประสิทธิผล ท าให้การควบคุมธุรกิจน าเที่ยวตาม

พระราชบัญญัติธุรกจิน าเที่ยวและมัคคุเทศก ์พ.ศ. 2551 เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพมากขึ้น 
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