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• กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกจินําเทีย่ว ลงวนัที ่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

• บโีอไอกาํหนดมาตรการเพิม่ขดีความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่

2/2561 

• ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั  

 

กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธรุกิจนําเท่ียว ลงวนัท่ี 18 

พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 

เมื่อวนัที ่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีาไดอ้อก

กฎกระทรวง เรื่อง การอนุญาตประกอบธุรกจินําเทีย่ว พ.ศ. 2561 (“กฎกระทรวงฯ”)  เพื่อ

กาํหนดคุณสมบตัแิละหน้าทีข่องผูป้ระกอบธุรกจินําเทีย่ว มคัคุเทศก ์และผูนํ้าเทีย่ว ตลอดจน

กาํหนดบทลงโทษในกรณีทีบุ่คคลดงักล่าวฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัธิุรกจินําเทีย่ว

และมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 (“พระราชบญัญตัฯิ”)  ทัง้น้ี กฎกระทรวงฯ มเีน้ือหาโดยสรุปดงัน้ี 

• ใบอนุญาตประกอบธุรกจินําเทีย่ว (“ใบอนุญาต”) ม ี4 ประเภท ไดแ้ก่  

1) ประเภทเฉพาะพืน้ที ่ 

2) ประเภทในประเทศ  



3) ประเภทนําเทีย่วจากต่างประเทศ  

4) ประเภททัว่ไป โดยทีผู่ไ้ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจินําเทีย่วประเภททัว่ไป ใหถ้อืว่า

ไดร้บัใบอนุญาตทุกประเภท 

• ผูข้อใบอนุญาตจะตอ้งทาํกรมธรรมป์ระกนัภยั ประกนัอุบตัเิหตุใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว มคัคุเทศก ์

และผูนํ้าเทีย่วในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว โดยกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวจะตอ้งมี

วงเงนิเอาประกนัภยัและอายุกรมธรรมต์ามทีก่าํหนด 

• ผูข้อใบอนุญาตทีจ่ะใหบ้รกิารดาํน้ําแบบดาํน้ําลกึโดยมอุีปกรณ์เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์

อื่นทีช่่วยในการดาํน้ําตอ้งยื่นเอกสารหลกัฐานอื่นๆ เพิม่เตมิ เชน่ สาํเนาใบทะเบยีนเรอืไทย 

และใบสาํคญัรบัรองการตรวจเรอื สาํเนาใบรบัรองมาตรฐานอุปกรณ์ดาํน้ํา เป็นตน้ 

• การขอต่ออายุ จะตอ้งยื่นคาํขอภายในสามสบิวนัก่อนวนัทีใ่บอนุญาตสิน้อายุ และเมื่อยื่นคาํ

ขอต่อใบอนุญาตแลว้ ใหถ้อืว่าเป็นผูป้ระกอบธุรกจินําเทีย่วต่อไปจนกว่าจะไดร้บัแจง้คาํสัง่ไม่

อนุญาตใหต่้ออายใุบอนุญาต 

ทัง้น้ี กฎกระทรวงฯ มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่22 มถุินายน พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป สว่นคาํขอใดๆ 

ทีไ่ดย้ื่นไวก่้อนกฎกระทรวงฯ ใชบ้งัคบัและยงัอยู่ระหว่างการพจิารณาของนายทะเบยีน ใหถ้อืว่า

เป็นคาํขอทีไ่ดย้ื่นตามกฎกระทรวงฯ น้ีแลว้โดยอนุโลม 

 

บโีอไอกาํหนดมาตรการเพ่ิมขีดความสามารถของผูป้ระกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามประกาศ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุท่ี 2/2561 
 
 
เมื่อวนัที ่31 มกราคม พ.ศ. 2561 สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (“สาํนกังานฯ”) ได้

ออกประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนเพื่อเพิม่ศกัยภาพและสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บั

ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (วสิาหกจิทีม่สีนิทรพัยถ์าวรสทุธ ิ

หรอืขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าทีด่นิหรอืทุนหมุนเวยีน) ไม่เกนิ 200 ลา้นบาท) โดยกาํหนด

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขกจิการดงัต่อไปน้ี  

• กาํหนดใหก้จิการในกลุ่ม A และ B1 ของบญัชทีา้ยประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน

ที ่2/2557 ลงวนัที ่3 ธนัวาคม 2557 เป็นกจิการทีใ่หส้ง่เสรมิตามมาตรการน้ี และกาํหนด

เงื่อนไขเพิม่เตมิสาํหรบักจิการปรบัปรุงพนัธุพ์ชืหรอืสตัว ์(ทีไ่ม่เขา้ขา่ยกจิการ

เทคโนโลยชีวีภาพ) และ กจิการโรงแรม 

• เงื่อนไขในการขอรบัการสง่เสรมิตามมาตรการน้ี ไดแ้ก่ 

o ตอ้งมเีงนิลงทุนขัน้ตํ่าของแต่ละโครงการไมน้่อยกว่า 500,000 บาท (ไม่รวมค่าทีด่นิ

และทุนหมุนเวยีน) 

o ตอ้งมบีคุคลธรรมดาสญัชาตไิทยถอืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบยีน 

o ตอ้งมอีตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุนไม่เกนิ 3:1  

o อนุญาตใหนํ้าเครื่องจกัรใชแ้ลว้ในประเทศมาใชใ้นโครงการทีข่อรบัการสง่เสรมิไดม้ี

มลูค่าไม่เกนิ 10 ลา้นบาทโดยจะคาํนวณจากมลูค่าตามบญัชแีละตอ้งลงทุนใหม่ใน

เครื่องจกัรเป็นสดัสว่นไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 50 ของมลูค่าเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นโครงการ 



o เมื่อรวมกจิการทัง้หมดทัง้ทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิและไม่ไดร้บัการสง่เสรมิแลว้ ผูข้อรบั

การสง่เสรมิตอ้งมทีรพัยส์นิถาวรสทุธหิรอืเงนิลงทุนไม่รวมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีน

ไม่เกนิ 200 ลา้นบาท 

• สทิธแิละประโยชน์ 

o ใหไ้ดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครื่องจกัร 

o ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลสาํหรบัประเภทกจิการในกลุ่ม A เป็นสดัสว่น 

รอ้ยละ 200 ของเงนิลงทุน (ไม่รวมค่าดนิและทุนหมุนเวยีน) 

o สทิธแิละประโยชน์อื่นใหไ้ดร้บัตามหลกัเกณฑป์ระกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการ

ลงทุนที ่2/2557 ลงวนัที ่3 ธนัวาคม 2557 

• สทิธแิละประโยชน์เพิม่เตมิการพฒันาความสามารถในการแขง่ขนั  

o สทิธปิระโยชน์เพิม่เตมิตามคุณคา่ของโครงการ (merit-based incentives) 

o สทิธแิละประโยชน์เพิม่เตมิการกระจายสูภ่มูภิาค 

• กรณีขอสทิธแิละประโยชน์เพิม่เตมิตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives)  

o จะตอ้งมกีารลงทุนเพิม่เตมิตามคุณค่าของโครงการ ในการวจิยัและพฒันา การ

สนบัสนุนกองทุนพฒันาเทคโนโลยแีละบุคลากร สถาบนัการศกึษา ศนูยฝึ์กอบรม

เฉพาะทาง สถาบนัวจิยัและหน่วยงานภาครฐัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเป็น

ตน้ 

o ใหไ้ดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเพิม่เตมิ 1-3 ปี ตามเงื่อนไขการลงทุนที่

สาํนกังานฯ กาํหนด แต่รวมกนัแลว้ไม่เกนิ 13 ปี 

o กจิการกลุ่ม A สามารถขอสทิธปิระโยชน์เพิม่เตมิตามคุณค่าของโครงการพรอ้มกบั

การยื่นคาํขอรบัการสง่เสรมิ หรอืภายหลงัจากทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิแลว้ ในกรณียื่น

ภายหลงั ในวนัทีย่ื่นขอรบัสทิธแิละประโยชน์เพิม่เตมิตอ้งมสีทิธแิละประโยชน์การ

ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลตามมาตรา 31 เหลอือยู่ทัง้ระยะเวลาและวงเงนิทีไ่ดร้บั

ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล และ กจิการกลุ่ม B1 สามารถขอสทิธปิระโยชน์เพิม่เตมิ

ตามคุณค่าของโครงการพรอ้มกบัการยื่นคาํขอรบัการสง่เสรมิเทา่นัน้ 

• สทิธแิละประโยชน์เพิม่เตมิการกระจายสูภ่มูภิาค  

o หากตัง้สถานประกอบการในพืน้ที ่20 จงัหวดัตามทีส่าํนกังานฯ กาํหนด จะไดร้บั

ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเพิม่เตมิอกี 3 ปี ทัง้น้ีหากเป็นกจิการกลุ่ม A1 หรอื 

A2 ใหไ้ดร้บัการลดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลรอ้ยละ 50 เพิม่เตมิอกี 5 ปี นบัจาก

วนัทีก่าํหนดระยะเวลายกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสิน้สดุลง 

มาตรการน้ีมผีลใชบ้งัคบักบัคาํขอรบัการสง่เสรมิทีย่ื่นตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 จนถงึ

วนัที ่30 ธนัวาคม 2562 
 

 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์

เก่ียวข้องกบัการประกอบธรุกิจสินทรพัยดิ์จิทลั 
 
เมื่อวนัที ่3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(คกก.) ไดอ้อกประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ประกาศฯ”) 



เกีย่วกบัการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั โดยมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 

2561 สรุปเน้ือหาของประกาศฯ โดยสงัเขปดงัน้ี 
 
• บุคคลดงัต่อไปน้ีจะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีก่าํหนดไวใ้น

ประกาศฯ  

o ผูอ้อกโทเคนดจิทิลัซึง่ประสงคจ์ะเสนอขายโทเคนดจิทิลัทีอ่อกใหมต่่อประชาชน 

หรอืเสนอขายโทเคนดจิทิลัทีผู่อ้อกโทเคนดจิทิลัไดอ้อกไวแ้ลว้และมวีตัถุประสงคท์ี่

จะเสนอขายเป็นการทัว่ไปต่อประชาชน ซึง่เป็นโทเคนดจิทิลัเพื่อการลงทุน หรอืโท

เคนดจิทิลัเพื่อการใชป้ระโยชน์ (“ผูอ้อกโทเคนดจิทิลั”)  

o ผูป้ระกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั ไดแ้ก่ ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิสนิทรพัย์

ดจิทิลัในการเป็นศนูยซ์ือ้ขายครปิโทเคอรเ์รนซหีรอืโทเคนดจิทิลั การเป็นนายหน้า

ซือ้ขายครปิโทเคอรเ์รนซหีรอืโทเคนดจิทิลั และการเป็นผูค้า้ครปิโทเคอรเ์รนซหีรอื

โทเคนดจิทิลั  

o ผูใ้หบ้รกิารระบบเสนอขายโทเคนดจิทิลั 

• ผูข้ออนุญาตเสนอขายโทเคนดจิทิลัจะตอ้งยื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) และดาํเนินการขายโทเคน

ดจิทิลัผ่านผูใ้หบ้รกิารระบบเสนอขายโทเคนดจิทิลัซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหเ้ป็นผูใ้หบ้รกิารระบบเสนอขายโทเคนดจิทิลั และจะตอ้งเป็นผู้

ทีพ่จิารณาและใหค้วามเหน็ชอบแก่การเสนอขายโทเคนดจิทิลัโดยจะตอ้งดาํเนินการให้

แลว้เสรจ็ภายใน 6 เดอืนนบัแต่วนัทีส่าํนกังาน ก.ล.ต. แจง้การอนุญาต 

• ผูไ้ดร้บัอนุญาตมหีน้าทีย่ื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายโทเคนดจิทิลัและร่าง

หนงัสอืชีช้วนต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. และจะตอ้งรายงานผลการขายโทเคนดจิทิลัต่อ

สาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขาย  

• บุคคลทีป่ระสงคจ์ะทาํหน้าทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารระบบเสนอขายโทเคนดจิทิลัจะตอ้งยื่นคาํ

ขอรบัความเหน็ชอบต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

• ผูใ้หบ้รกิารระบบเสนอขายโทเคนดจิทิลัมหีน้าทีต่รวจสอบและสอบทานขอ้มลูการเสนอ

ขายโทเคนดจิทิลัใหค้รบถว้นตามทีส่าํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด ตลอดจนมหีน้าทีร่วบรวม

และประเมนิขอ้มลูของผูล้งทุน เปิดเผยขอ้มลูตามทีป่ระกาศกาํหนดแก่ผูล้งทุน และ

จดัทาํและยื่นรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดจิทิลัทีผู่ใ้หบ้รกิารระบบเสนอ

ขายโทเคนดจิทิลัเป็นผูใ้หบ้รกิาร  

• กรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารระบบเสนอขายโทเคนดจิทิลัจะรบัครปิโทเคอรเ์รนซจีากผูล้งทุน หรอื

ผูอ้อกโทเคนดจิทิลัในการทาํธุรกรรม หรอืในกรณีทีผู่ไ้ดร้บัอนุญาตจะรบัครปิโทเคอร์

เรนซเีป็นการตอบแทน ใหร้บัไดเ้ฉพาะครปิโทเคอรเ์รนซทีีอ่ยู่ในบญัชรีายชื่อที่

สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศ และไดม้าจากการซือ้ขาย แลกเปลีย่น หรอืฝากไวก้บัผู้

ประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลัทีไ่ดร้บัอนุญาตเท่านัน้ 
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