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พระราชบัญญัติ
นโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญ ญั ตินี้ เ รีย กวา “พระราชบัญ ญั ติน โยบายการท อ งเที่ ยวแหง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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
หรือทางออมอันเปนการสนับสนุนใหเกิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
“อุตสาหกรรมทองเที่ยว” หมายความวา อุตสาหกรรมทองเที่ยวตามกฎหมายวาดวยการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย
“ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว” หมายความวา ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวตามกฎหมาย
วาดวยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
“แหล งท องเที่ ยว” หมายความรวมถึ ง แหล งท องเที่ ยวทางธรรมชาติ แหล งท องเที่ ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวทางโบราณสถาน และแหลงทองเที่ยวที่ไดมกี ารจัดสรางขึ้น
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนกรม จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอืน่
ของรัฐที่มีการดําเนินงานเกี่ยวของกับการบริหารและพัฒนาการทองเที่ยว
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“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

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

หมวด ๑
คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ
มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ เรียกโดยยอวา “ท.ท.ช.”
ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รัฐ มนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
เปนรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล อม รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทย
รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงวั ฒนธรรม
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงแรงงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ นายกสมาคมองคการ
บริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย นายกสมาคม
องคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย และ
ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินเกาคน เปนกรรมการ
ใหปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนกรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการสํานักงาน
พัฒนาการทองเที่ยว และผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากผูซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
หรือประสบการณดานการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว การตลาด การโรงแรม การบริหารธุรกิจ
ศิลปวัฒนธรรม หรือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยตองแตงตั้งจากรายชื่อของ
ผูซึ่งสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทยเสนอไมนอยกวาสองคนแตไมเกินสี่คน
มาตรา ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งตองมีสัญชาติไทยและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนบุคคลลมละลาย
(๒) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๓) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวน แตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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(๔) เปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนง
ที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
(๕) เคยถู กไล ออก ปลดออก หรื อใหอ อกจากราชการ องคก ารหรือ หนว ยงานของรั ฐ
หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งกรรมการใหมใหกรรมการนั้น
ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการใหม
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกัน
เกินสองวาระไมได
มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรี
แตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) นายกรั ฐ มนตรีใ ห ออก เพราะบกพรอ งต อหน าที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่อ มเสี ย หรื อ
หยอนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖
มาตรา ๙ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ
ใหน ายกรัฐ มนตรีแ ตงตั้งผูอื่น เปน กรรมการแทนได และใหผูที่ไดรับ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน
อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่ มีก ารแตง ตั้ง กรรมการผู ทรงคุ ณวุ ฒิ เพิ่ ม ขึ้ น ในระหว างที่ กรรมการผูท รงคุณ วุ ฒิ
ซึ่งแตงตั้งไวแ ลวยังมีวาระอยูใ นตําแหนง ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปน กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่ม ขึ้น
อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงตั้งไวแลว
มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําและเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร หรื อมาตรการเพื่อสงเสริ มการบริ หารและพัฒนา
การทองเที่ยวตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๒) จัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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(๓) เสนอนโยบายและแนวทางการจัดทําความรวมมือระหวางประเทศเกี่ยวกับการทองเที่ยว
ตอคณะรัฐมนตรี
(๔) ดําเนินการเพื่อใหมีการกําหนดเขตพัฒนาการทองเที่ยว
(๕) พิจารณาใหความเห็นชอบและกํากับดูแลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเทีย่ ว
ภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
(๖) กําหนดและจัดใหมีการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวหรืออุตสาหกรรมทองเที่ยว
(๗) อํานวยการ ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ
ใหเปนไปตามแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ และนโยบายหรือมาตรการเพื่อการสงเสริมการบริหาร
และพัฒนาการทองเที่ยว
(๘) กํากับการจัดการและบริหารกองทุน
(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๑ ใหมีการประชุม คณะกรรมการอยางนอยปละสี่ครั้ง เพื่อปรึกษาพิจารณาและ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
ในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๒ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ คณะกรรมการมี อํ า นาจแต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือดําเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
ใหนําความในมาตรา ๑๑ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
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มาตรา ๑๓ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
อาจเชิญบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง ความเห็น หรือคําแนะนําทางวิชาการไดเมื่อเห็นสมควร และอาจ
ขอความรวมมือจากบุคคลใดเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริง หรือเพื่อสํารวจกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยวได
มาตรา ๑๔ ใหสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาขอมูลและกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
งานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําและพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ รวมทั้งศึกษาปญหาและ
ประเมินผลกระทบที่จะเกิดเสนอตอคณะกรรมการ
(๒) เปน ศูน ยกลางประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนพัฒนา
การทองเที่ยวแหงชาติในทุกภาคสวน
(๓) วิเคราะหแ ละเสนอแนะมาตรการเพื่อการผลักดัน และสนับสนุน การนํานโยบายและ
แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนการพิจารณาเสนอแนะแนวทางและวิธีการ
แกไขปญหาและอุปสรรคที่มีตอการดําเนิน งานตามนโยบายและแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ
ตอคณะกรรมการ
(๔) ศึกษา วิเคราะห และพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเสนอตอ
คณะกรรมการ
(๕) สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณดานการทองเที่ยว
วิเคราะหภาวะเศรษฐกิจการทองเที่ยว แนวโนมการทองเที่ยว รวมทั้งจัดทําและเผยแพรสถิติการทองเที่ยว
ของประเทศ
(๖) จัดหรือสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาดานการทองเที่ยว
(๗) รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวของ
กับการทองเที่ยวเสนอตอคณะกรรมการ
(๘) จัดทํารายงานสถานการณเกี่ยวกับการทองเที่ยวและผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
เสนอตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
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(๙) เสนอแนะแนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาการทองเที่ยว
ในทุกภาคสวนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอคณะกรรมการ
(๑๐) จั ดทํ าและพั ฒนากลไกและระบบการประสานงานด านการท องเที่ ยว เพื่ อเสริ มสร าง
ประสิ ทธิภาพการบริห ารจั ด การการทอ งเที่ ยวของประเทศ ตลอดจนร วมมื อและประสานงานกั บ
หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับการบริหารและพัฒนาการทองเที่ยวในการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๑๑) พัฒ นาใหค วามรู แ ละทักษะดานการท องเที่ยวแกบุค ลากรในหนวยงานของรั ฐ และ
ผูที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
หมวด ๒
แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ
มาตรา ๑๕ ให คณะกรรมการดํ า เนิ น การจั ดทํ าแผนพั ฒนาการท องเที่ ย วแห ง ชาติ เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติตามวรรคหนึ่งตองกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร
และพัฒนาการทองเที่ยว วิธีปฏิบัติ และความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งระยะเวลาในการ
ดําเนินการใหชัดเจน
ในกรณีที่สภาวการณเปลี่ยนแปลงไปในระหวางที่แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติใชบังคับ
คณะกรรมการอาจดําเนินการปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้นได โดยใหนําความในวรรคหนึ่ง
มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๖ เมื่อไดมีการประกาศแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหหนวยงานของรัฐ มีหน าที่ดําเนิน การตามอํานาจหนา ที่เพื่อปฏิ บัติการใหเปน ไปตามแผนพัฒนา
การทองเที่ยวแหงชาติ และเพื่อใหการดําเนินการเปนไปโดยบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
ใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬามีหนาที่ใหคําแนะนําแกหนวยงานของรัฐ เพื่อจัดทําแผนงานหรือ
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ
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หมวด ๓
แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว
มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชนในการรักษา ฟน ฟูแ หลงทองเที่ยว หรือการบริหารและพัฒนา
การทองเที่ยวใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ คณะกรรมการอาจกําหนดใหเขตพื้นที่ใด
เปนเขตพัฒนาการทองเที่ยวได โดยพิจารณารวมกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของและผูวาราชการจังหวัด
ในเขตพื้ นที่ ทั้ งนี้ ให มี การรั บฟ งความคิ ดเห็ นและความต องการของชุ มชนในพื้ นที่ เพื่ อประกอบ
การพิจารณาดวย
เขตพัฒนาการทองเที่ยวตามวรรคหนึ่งจะกําหนดเปนกลุมจังหวัด จังหวัด หรือพื้นที่เฉพาะก็ได
โดยใหออกเปนกฎกระทรวงระบุชื่อของเขตพัฒนาการทองเที่ยว และในกรณีจําเปน ใหมีแผนที่สังเขป
แสดงแนวเขตแนบทายกฎกระทรวงดวย
การเปลี่ยนแปลงแนวเขตหรือการเพิกถอนเขตพัฒนาการทองเที่ยวใหออกเปนกฎกระทรวง
มาตรา ๑๘ เมื่อมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเขตพัฒนาการทองเที่ยวใดใหรัฐมนตรีแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําเขตดังกลาวขึ้นคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยว” ประกอบดวย
ผูวาราชการจังหวัด ผูแทนหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประธาน
หอการคาจังหวัด ผูแทนสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย และผูทรงคุณวุฒิดานการทองเที่ยว
จํานวนไมเกินสามสิบคนในสัดสวนที่ใกลเคียงกันเปนกรรมการ โดยมีผูแทนกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬาเปนกรรมการและเลขานุการ
การแตงตั้งและการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยวใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๑๙ ใหคณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยวดําเนิน การจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒ นา
การทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวของตน เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แผนปฏิ บัติ การพั ฒนาการทอ งเที่ย วตามวรรคหนึ่ง ตอ งจั ดทํ าใหส อดคล องกับ กฎหมายที่
ใชบังคับอยูภายในเขตและแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ และอยางนอยตองกําหนดรายละเอียด
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เกี่ยวกับแผนงานในการบริหารและพัฒนาการทองเที่ยวภายในเขตของตน หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ
รวมทั้งระยะเวลาในการดําเนินการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๒๐ เมื่อไดประกาศแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวใด
ในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหหนวยงานของรัฐที่อยูภายในเขตดําเนินการบริหารและพัฒนาการทองเที่ยว
ที่ อยู ในความรั บผิ ดชอบของตนให สอดคล องกั บแผนปฏิ บั ติ การพั ฒนาการท องเที่ ยว โดยกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬาอาจพิจารณาใหการสนับสนุนตามที่เห็นสมควร และใหคณะกรรมการพัฒ นา
การทองเที่ยวติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการดังกลาว
มาตรา ๒๑ การใช บั ง คั บ กฎหมายภายในเขตพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วต อ งสอดคล อ งกั บ
แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว โดยใหคณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยวดําเนินการประสานงาน
ใหสอดคลองกัน
หมวด ๔
กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย
มาตรา ๒๒ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นในสํานักงานเรียกวา “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
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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 ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุน คณะหนึ่ง ประกอบดวย ปลัดกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬาเปน ประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูอํานวยการสํานักงานพัฒ นา
การท อ งเที่ ย ว อธิ บ ดี ก รมส ง เสริ ม การปกครองทอ งถิ่ น ผู ว า การการท อ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทย
ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐ มนตรีแ ตงตั้งจํานวน
ไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการ
ใหปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาแตงตั้งขาราชการของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากผูซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณดานกฎหมาย เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง หรืออุตสาหกรรมการทองเที่ยว
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข 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 ใหกองทุนวางและถือไวซึ่งระบบการบัญชีตามหลักสากล โดยใหมีการตรวจสอบ
บัญชีภายในเปนประจํา
มาตรา ๒๙ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีของกองทุน
ผูส อบบั ญ ชี ต อ งทํ า รายงานผลการสอบบั ญ ชีเ สนอคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ภายใน
หนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวัน สิ้นปบัญชี และใหสงสําเนารายงานดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการและ
รัฐมนตรีเพื่อทราบ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๐ ให น ายกรัฐ มนตรี แ ต งตั้ งกรรมการผู ทรงคุ ณวุ ฒิข องคณะกรรมการนโยบาย
การทองเที่ยวแหงชาติภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในระหวางที่ยังไมมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการประกอบดวย
นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนรองประธาน
กรรมการ รั ฐ มนตรีว าการกระทรวงคมนาคม รัฐ มนตรี วาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ นายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัด
แหงประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย นายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบล
แหงประเทศไทย และประธานสภาอุตสาหกรรมท องเที่ ยวแหงประเทศไทย เพื่ อทํา หนาที่ ตามที่
พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการไปพลางกอน โดยใหปลัดกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬาเปน กรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว
และผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
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มาตรา ๓๑ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหโอนเงิน ทรัพยสิน
และหนี้สินของกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยตามระเบียบกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย
วาดวยการจัดการเงินกองทุน เพื่อสงเสริม การทองเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ มาเปนเงิน ของกองทุน
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๒ ใหรัฐ มนตรีแ ตงตั้ง กรรมการผู ทรงคุ ณวุฒิของคณะกรรมการบริหารกองทุ น
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในระหวางที่ยังไมมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการบริหาร
กองทุนประกอบดวยปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ผูวาการการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย และประธานสภาอุตสาหกรรมท องเที่ ยวแหงประเทศไทย เพื่ อทํา หนาที่ ตามที่
พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนไปพลางกอน
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการ
การทองเที่ยวของประเทศ ในปจจุบันกระจัดกระจายอยูตามหนวยงานของรัฐ ทําใหการบริหารและพัฒนา
การทองเที่ยวที่ผานมาไมมีเอกภาพ เปนไปอยางไรทิศทางและไมตอเนื่อง ประกอบกับสภาวการณในปจจุบัน
แหลงทองเที่ยวอันเปนทรัพยากรการทองเที่ยวหลายประเภทยังมิไดมีระบบการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว
ที่ถูกตองและเหมาะสม เปนเหตุใหแหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรมและดอยคุณภาพนํามาซึ่งผลกระทบทั้งทางตรง
และทางออมตอระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม และเปนอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวของประเทศใหมีคุณภาพและมีความยั่งยืน สมควรกําหนดใหมีกลไกในการกําหนดนโยบายและ
การบริหารจัดการการทองเที่ยวของประเทศใหเปนไปอยางมีระบบสอดรับและเชื่อมโยงกันทั้งในระดับชาติ
ระดับภูมิภาค และระดับทองถิ่น เพื่อใหการบริหารและพัฒนาการทองเที่ยวมีเอกภาพและมีความตอเนื่อง
ตลอดจนเพื่ อให มีร ะบบการบริหารจั ด การแหล งท องเที่ย วอย างถู ก ตองและเหมาะสม จึงจํ าเป นต องตรา
พระราชบัญญัตินี้

