
หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
นโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
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เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญติัแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา  “พระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ   

พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้  
“การบริหารและพัฒนาการทองเที่ยว”  หมายความวา  การจัดสรางและพัฒนาปรับปรุง 

แหลงทองเที่ยว  การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว  การรักษาคุณภาพแหลงทองเที่ยว  การจัดกิจกรรม
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การทองเที่ยว  การพัฒนาบริการทองเที่ยว  การพัฒนาบุคลากรการทองเที่ยว  การสรางและเผยแพร 
องคความรูทางการทองเที่ยว  การสรางสินคาทางการทองเที่ยว  การรักษาความปลอดภัยทางการทองเที่ยว  
หรือการอื่นใดที่เกี่ยวของกับแหลงทองเที่ยว  นักทองเที่ยวหรืออุตสาหกรรมทองเที่ยว  ไมวาโดยทางตรง
หรือทางออมอันเปนการสนบัสนุนใหเกิดการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 

“อุตสาหกรรมทองเที่ยว”  หมายความวา  อุตสาหกรรมทองเที่ยวตามกฎหมายวาดวยการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย 

“ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว”  หมายความวา  ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวตามกฎหมาย
วาดวยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

“แหลงทองเที่ยว”  หมายความรวมถึง  แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ   แหลงทองเที่ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรม  แหลงทองเที่ยวทางโบราณสถาน  และแหลงทองเที่ยวที่ไดมกีารจัดสรางข้ึน 

“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนกรม  จังหวัด  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  หรือหนวยงานอืน่
ของรัฐที่มีการดําเนินงานเกี่ยวของกับการบริหารและพัฒนาการทองเที่ยว 

“องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการ
บริหารสวนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

“จังหวัด”  หมายความรวมถึง  กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
“ผูวาราชการจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา

สําหรับในเขตเมืองพัทยา  
“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ 
“คณะกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อสงเสริม 

การทองเที่ยวไทย 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงและปฏิบัติการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
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หมวด  ๑ 

คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ 
 

 

มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ  เรียกโดยยอวา  “ท.ท.ช.”  

ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

เปนรองประธานกรรมการ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีว าการกระทรวงวัฒนธรรม   

ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงการตางประเทศ  ปลัดกระทรวงพาณิชย  ปลัดกระทรวงแรงงาน  

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  นายกสมาคมองคการ

บริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย  นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  นายกสมาคม

องคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย  ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย  และ

ผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงต้ังไมเกินเกาคน  เปนกรรมการ 

ใหปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนกรรมการและเลขานุการ  และผูอํานวยการสํานักงาน

พัฒนาการทองเที่ยว  และผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงต้ังตามวรรคหนึ่ง  ใหแตงต้ังจากผูซ่ึงมีความเชี่ยวชาญ

หรือประสบการณดานการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว  การตลาด  การโรงแรม  การบริหารธุรกิจ  

ศิลปวัฒนธรรม  หรือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยตองแตงต้ังจากรายชื่อของ 

ผูซ่ึงสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทยเสนอไมนอยกวาสองคนแตไมเกินส่ีคน 

มาตรา ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงต้ังตองมีสัญชาติไทยและไมมีลักษณะ

ตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนบุคคลลมละลาย  

(๒) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๓) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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(๔) เปนขาราชการการเมือง  ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการหรือผูดํารงตําแหนง 

ที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 

(๕) เคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  องคการหรือหนวยงานของรัฐ 

หรือเอกชน  ฐานทุจริตตอหนาที่ 

มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงต้ังมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป 

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ  แตยังมิไดแตงต้ังกรรมการใหมใหกรรมการนั้น

ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงต้ังกรรมการใหม 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังอีกได  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกัน

เกินสองวาระไมได 

มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงนายกรัฐมนตรี

แตงต้ังพนจากตําแหนง  เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) นายกรัฐมนตรีใหออก  เพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสีย  หรือ 

หยอนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๖ 

มาตรา ๙ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงกอนวาระ  

ใหนายกรัฐมนตรีแตงต้ังผูอื่นเปนกรรมการแทนได  และใหผูที่ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทน 

อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

ในกรณีที่มีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  ใหผูซ่ึงไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึน 

อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงต้ังไวแลว 

มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําและเสนอนโยบาย  ยุทธศาสตร  หรือมาตรการเพื่อสงเสริมการบริหารและพัฒนา 

การทองเที่ยวตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(๒) จัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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(๓) เสนอนโยบายและแนวทางการจัดทําความรวมมือระหวางประเทศเกี่ยวกับการทองเที่ยว

ตอคณะรัฐมนตรี 

(๔) ดําเนินการเพื่อใหมีการกําหนดเขตพัฒนาการทองเที่ยว 

(๕) พิจารณาใหความเห็นชอบและกํากับดูแลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเทีย่ว

ภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว 

(๖) กําหนดและจัดใหมีการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวหรืออุตสาหกรรมทองเที่ยว 

(๗) อํานวยการ  ติดตาม  ประเมินผล  และตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ 

ใหเปนไปตามแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ  และนโยบายหรือมาตรการเพื่อการสงเสริมการบริหาร

และพัฒนาการทองเที่ยว 

(๘) กํากับการจัดการและบริหารกองทุน 

(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ  หรือตามที่

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๑ ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละส่ีคร้ัง  เพื่อปรึกษาพิจารณาและ

ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้  

การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  

ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ 

ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน

ในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ัง

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือดําเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 

ใหนําความในมาตรา  ๑๑  มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๓ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

อาจเชิญบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง  ความเห็น  หรือคําแนะนําทางวิชาการไดเมื่อเห็นสมควร  และอาจ 

ขอความรวมมือจากบุคคลใดเพื่อใหไดมาซ่ึงขอเท็จจริง  หรือเพื่อสํารวจกิจกรรมใด ๆ  ที่เกี่ยวของกับ

การทองเที่ยวได 

มาตรา ๑๔ ใหสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานกุาร

ของคณะกรรมการ  รับผิดชอบงานธุรการ  งานประชุม  การศึกษาขอมูลและกิจการตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับ 

งานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําและพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ  รวมทั้งศึกษาปญหาและ

ประเมินผลกระทบที่จะเกิดเสนอตอคณะกรรมการ 

(๒) เปนศูนยกลางประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนพัฒนา 

การทองเที่ยวแหงชาติในทุกภาคสวน 

(๓) วิเคราะหและเสนอแนะมาตรการเพื่อการผลักดันและสนับสนุนการนํานโยบายและ

แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติไปสูการปฏิบัติ  ตลอดจนการพิจารณาเสนอแนะแนวทางและวิธีการ

แกไขปญหาและอุปสรรคที่มีตอการดําเนินงานตามนโยบายและแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ 

ตอคณะกรรมการ 

(๔) ศึกษา  วิเคราะห  และพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเสนอตอ

คณะกรรมการ 

(๕) สํารวจ  เก็บรวบรวมขอมูล  ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณดานการทองเที่ยว  

วิเคราะหภาวะเศรษฐกิจการทองเที่ยว  แนวโนมการทองเที่ยว  รวมทั้งจัดทําและเผยแพรสถิติการทองเที่ยว

ของประเทศ 

(๖) จัดหรือสนบัสนุนใหมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาดานการทองเที่ยว  

(๗) รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  แผน  และมาตรการที่เกี่ยวของ

กับการทองเที่ยวเสนอตอคณะกรรมการ 

(๘) จัดทํารายงานสถานการณเกี่ยวกับการทองเที่ยวและผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ

เสนอตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๙) เสนอแนะแนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาการทองเที่ยว 

ในทุกภาคสวนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอคณะกรรมการ  
(๑๐) จัดทําและพัฒนากลไกและระบบการประสานงานดานการทองเที่ยว  เพื่อเสริมสราง

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการทองเที่ยวของประเทศ   ตลอดจนรวมมือและประสานงานกับ
หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับการบริหารและพัฒนาการทองเที่ยวในการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๑๑) พัฒนาใหความรูและทักษะดานการทองเที่ยวแกบุคลากรในหนวยงานของรัฐและ 
ผูที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว  

(๑๒) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

หมวด  ๒ 

แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ 
 

 

มาตรา ๑๕ ใหคณะกรรมการดํ าเนินการจัดทํ าแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ เสนอ

คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติตามวรรคหนึ่งตองกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร

และพัฒนาการทองเที่ยว  วิธีปฏิบัติ  และความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของ  รวมทั้งระยะเวลาในการ

ดําเนินการใหชัดเจน 

ในกรณีที่สภาวการณเปลี่ยนแปลงไปในระหวางที่แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติใชบังคับ  

คณะกรรมการอาจดําเนินการปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้นได  โดยใหนําความในวรรคหนึ่ง

มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๖ เมื่อไดมีการประกาศแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติในราชกิจจานุเบกษาแลว  

ใหหนวยงานของรัฐมีหนาที่ดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนพัฒนา 

การทองเที่ยวแหงชาติ  และเพื่อใหการดําเนินการเปนไปโดยบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด  

ใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬามีหนาที่ใหคําแนะนําแกหนวยงานของรัฐ  เพื่อจัดทําแผนงานหรือ

ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ  



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๓ 

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว 
 

 

มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชนในการรักษา  ฟนฟูแหลงทองเที่ยว  หรือการบริหารและพัฒนา 

การทองเที่ยวใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ  คณะกรรมการอาจกําหนดใหเขตพื้นที่ใด

เปนเขตพัฒนาการทองเที่ยวได  โดยพิจารณารวมกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของและผูวาราชการจังหวัด

ในเขตพื้นที่   ทั้งนี้  ใหมีการรับฟงความคิดเห็นและความตองการของชุมชนในพื้นที่ เพื่อประกอบ 

การพิจารณาดวย 

เขตพัฒนาการทองเที่ยวตามวรรคหนึ่งจะกําหนดเปนกลุมจังหวัด  จังหวัด  หรือพื้นที่เฉพาะก็ได  

โดยใหออกเปนกฎกระทรวงระบุชื่อของเขตพัฒนาการทองเที่ยว  และในกรณีจําเปน  ใหมีแผนที่สังเขป

แสดงแนวเขตแนบทายกฎกระทรวงดวย 

การเปลี่ยนแปลงแนวเขตหรือการเพิกถอนเขตพัฒนาการทองเที่ยวใหออกเปนกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๘ เมื่อมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเขตพัฒนาการทองเที่ยวใดใหรัฐมนตรีแตงต้ัง

คณะกรรมการประจําเขตดังกลาวข้ึนคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยว”  ประกอบดวย 

ผูวาราชการจังหวัด  ผูแทนหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประธาน 

หอการคาจังหวัด  ผูแทนสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย  และผูทรงคุณวุฒิดานการทองเที่ยว  

จํานวนไมเกินสามสิบคนในสัดสวนที่ใกลเคียงกันเปนกรรมการ  โดยมีผูแทนกระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬาเปนกรรมการและเลขานุการ 

การแตงต้ังและการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยวใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๙ ใหคณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยวดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนา 

การทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวของตน  เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  และ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวตามวรรคหนึ่งตองจัดทําใหสอดคลองกับกฎหมายที่ 

ใชบังคับอยูภายในเขตและแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ  และอยางนอยตองกําหนดรายละเอียด



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

เกี่ยวกับแผนงานในการบริหารและพัฒนาการทองเที่ยวภายในเขตของตน  หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ  

รวมทั้งระยะเวลาในการดําเนินการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๐ เมื่อไดประกาศแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวใด

ในราชกิจจานุเบกษาแลว  ใหหนวยงานของรัฐที่อยูภายในเขตดําเนินการบริหารและพัฒนาการทองเที่ยว

ที่อยูในความรับผิดชอบของตนใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว  โดยกระทรวง 

การทองเที่ยวและกีฬาอาจพิจารณาใหการสนับสนุนตามที่เห็นสมควร  และใหคณะกรรมการพัฒนา 

การทองเที่ยวติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินการดังกลาว  

มาตรา ๒๑ การใชบังคับกฎหมายภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวตองสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว  โดยใหคณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยวดําเนินการประสานงาน

ใหสอดคลองกัน 

หมวด  ๔ 

กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย 
 

 

มาตรา ๒๒ ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนในสํานักงานเรียกวา  “กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย”   

มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการทองเที่ยว  การสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

ใหอุตสาหกรรมทองเที่ยว  การพัฒนาทักษะดานการบริหาร  การตลาด  หรือการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยว

ในชุมชน  รวมถึงการดูแลรักษาคุณภาพแหลงทองเที่ยว  และการสงเสริมสินคาทางการทองเที่ยวใหม  ๆ  

ในทองถิ่น 

มาตรา ๒๓ กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน  ดังตอไปนี้ 

(๑) เงินและทรัพยสินที่โอนมาจากกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยตามมาตรา  ๓๑ 

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให 

(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบให 

(๔) ดอกผลหรือรายไดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 

(๕) เงินและทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของกองทุน 



หนา   ๒๙ 
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เงินและทรัพยสินตามวรรคหนึ่งใหตกเปนของสํานักงานเพื่อใชประโยชนตามวัตถุประสงค

ของกองทุน  โดยไมตองนําสงคลังเพื่อเปนรายไดของแผนดิน 

มาตรา ๒๔ เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนเงินอุดหนุนหรือเงินใหกูยืมแกหนวยงานของรัฐ  เพื่อนําไปใชดําเนินงานตามนโยบาย

หรือแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ  รวมทั้งแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว 

(๒) เปนคาใชจายในการชวยเหลือหรือสนับสนุนการทองเที่ยว  รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการศึกษา  

การคนควา  การวิจัย  การฝกอบรม  การประชุม  การประชาสัมพันธและการเผยแพรขอมูล 

(๓) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน 

มาตรา ๒๕ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง  ประกอบดวย  ปลัดกระทรวง 

การทองเที่ยวและกีฬาเปนประธานกรรมการ  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนา 

การทองเที่ยว  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  

ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย  และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจํานวน 

ไมเกินเจ็ดคน  เปนกรรมการ 

ใหปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาแตงต้ังขาราชการของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังตามวรรคหนึ่ง  ใหแตงต้ังจากผูซ่ึงมีความเชี่ยวชาญ

และประสบการณดานกฎหมาย  เศรษฐกิจ  การเงิน  การคลัง  หรืออุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

มาตรา ๒๖ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  เง่ือนไข  และลําดับความสําคัญในการใชจาย

เงินกองทุน  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานกองทุน 

(๔) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชจายตามกิจการที่กําหนดไวในมาตรา  ๒๔ 

(๕) ควบคุม  ติดตามผล  และประเมินผลการใชจายเงินกองทุน  

(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 
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มาตรา ๒๗ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๑  และ

มาตรา  ๑๒  มาใชบังคับแกคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๘ ใหกองทุนวางและถือไวซ่ึงระบบการบัญชีตามหลักสากล  โดยใหมีการตรวจสอบ

บัญชีภายในเปนประจํา 

มาตรา ๒๙ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีของกองทุน 

ผูสอบบัญชีตองทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนภายใน 

หนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี  และใหสงสําเนารายงานดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการและ

รัฐมนตรีเพื่อทราบ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๓๐ ใหนายกรัฐมนตรีแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการนโยบาย 

การทองเที่ยวแหงชาติภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในระหวางที่ยังไมมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการประกอบดวย

นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนรองประธาน

กรรมการ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม  ปลัดกระทรวงกลาโหม  

ปลัดกระทรวงการตางประเทศ  ปลัดกระทรวงพาณิชย  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  นายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัด

แหงประเทศไทย  นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  นายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบล

แหงประเทศไทย  และประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย  เพื่อทําหนาที่ตามที่

พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการไปพลางกอน  โดยใหปลัดกระทรวง 

การทองเที่ยวและกีฬาเปนกรรมการและเลขานุการ  และผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว  

และผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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มาตรา ๓๑ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหโอนเงิน  ทรัพยสิน  

และหนี้สินของกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยตามระเบียบกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย  

วาดวยการจัดการเงินกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๘  มาเปนเงินของกองทุน 

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยตามพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๓๒ ใหรัฐมนตรีแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหารกองทุน

ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในระหวางที่ยังไมมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการบริหาร

กองทุนประกอบดวยปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนประธานกรรมการ  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ผูวาการการทองเที่ยว

แหงประเทศไทย  และประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย  เพื่อทําหนาที่ตามที่

พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนไปพลางกอน 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่การกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการ

การทองเที่ยวของประเทศ  ในปจจุบันกระจัดกระจายอยูตามหนวยงานของรัฐ  ทําใหการบริหารและพัฒนา 

การทองเที่ยวท่ีผานมาไมมีเอกภาพ  เปนไปอยางไรทิศทางและไมตอเนื่อง   ประกอบกับสภาวการณในปจจุบัน

แหลงทองเที่ยวอันเปนทรัพยากรการทองเที่ยวหลายประเภทยังมิไดมีระบบการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว 

ท่ีถูกตองและเหมาะสม  เปนเหตุใหแหลงทองเที่ยวเส่ือมโทรมและดอยคุณภาพนํามาซ่ึงผลกระทบทั้งทางตรง 

และทางออมตอระบบเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และส่ิงแวดลอม  และเปนอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวของประเทศใหมีคุณภาพและมีความยั่งยืน  สมควรกําหนดใหมีกลไกในการกําหนดนโยบายและ 

การบริหารจัดการการทองเที่ยวของประเทศใหเปนไปอยางมีระบบสอดรับและเชื่อมโยงกันท้ังในระดับชาติ 

ระดับภูมิภาค  และระดับทองถ่ิน  เพ่ือใหการบริหารและพัฒนาการทองเที่ยวมีเอกภาพและมีความตอเนื่อง  

ตลอดจนเพื่อใหมีระบบการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวอยางถูกตองและเหมาะสม  จึงจําเปนตองตรา

พระราชบัญญัตินี้ 


