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เป็นปีที่ 63 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 

2551” 

  
มาตรา 21 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว”2 หมายความว่า การจัดสร้าง พัฒนาและปรับปรุงแหล่ง

ท่องเที่ยว การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว การรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว การ
พัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ทางการท่องเที่ยว การ
สร้างสินค้าทางการท่องเที่ยว การรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว หรือการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับแหล่ง
ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยค านึงถึงหลักการการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ตลอดจน

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125/ตอนที่ 28 ก/หน้า 20/5 กุมภาพันธ์ 2551 
2 มาตรา 3 นิยามค าว่า “การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 



เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเป็นการสนับสนุนให้เกิด
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

“อุตสาหกรรมท่องเที่ยว” หมายความว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

“ผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” หมายความว่า ผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตาม
กฎหมายว่าด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

“แหล่งท่องเที่ยว” หมายความรวมถึง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มีการจัดสร้างขึ้น 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
และมีฐานะเป็นกรม จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มี
การด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 

“ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา
ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวไทย 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 43  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให้มีอ านาจออกประกาศและปฏิบัติการตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด 1 

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

                                                           
3 มาตรา 4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 



มาตรา 54  ให้มีคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “ท.ท.ช.” 
ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นรอง
ประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายก
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายกสมาคม
องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ 

ให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมการ
ท่องเที่ยวและผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม หรือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน โดยต้องแต่งตั้งจากรายชื่อของผู้ซึ่งสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ คณะกรรมการอาจมีมติ
ให้เชิญรัฐมนตรีหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณาให้เข้าร่วม
ประชุมเป็นครั ้งคราวในฐานะกรรมการด้วยก็ได้ ในกรณีเช่นนี ้ ให้ผู้ซึ่งได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะเป็น
กรรมการส าหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น 

  
มาตรา 6  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งต้องมีสัญชาติไทยและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(3) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(4) เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่
รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

                                                           
4 มาตรา 5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 



(5) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
ฐานทุจริตต่อหน้าที ่

  
มาตรา 7  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี 
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ให้กรรมการนั้น

ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ 
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน

สองวาระไม่ได ้

  
มาตรา 8  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง

พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) นายกรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน
ความสามารถ 

(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 6 

  
มาตรา 9  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระให้

นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อ่ืนเป็นกรรมการแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับ
วาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้ง
ไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 

  
มาตรา 105  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(2) จัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

                                                           
5 มาตรา 10 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 



(3) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการจัดท าความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการท่องเที่ยว 

(4) ก าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว 

(5) ด าเนินการหรือจัดให้มีการก าหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 

(6) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 
รวมทั้งก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว 

(7) ประกาศก าหนดและจัดให้มีการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

(8) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเร่งรัดการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว และมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว 

(9) รายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีมติยับยั้งการด าเนินการของหน่วยงานใดที่ไม่เป็นไปตาม
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว และมาตรการเพ่ือส่งเสริมการบริหารและ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

(10) พิจารณาก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการตามแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติหรือแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว 

(11) ก ากับดูแลการบริหารจัดการกองทุน 

(12) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการหรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

  
มาตรา 10/16  ให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ด าเนินการตามภารกิจของตนให้สอดคล้องกับ

นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว และมาตรการเพ่ือส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวตามมาตรา 10 (1) และ (4) 

ในการด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว  และ
มาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวตามวรรคหนึ่ง หากคณะกรรมการเห็น ว่าภารกิจหรือ
งานใดไม่มีผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่เป็นไปตามที่ก าหนดหรือ
อาจก่อให้เกิดความเสียหาย คณะกรรมการอาจเสนอแนวทางหรือมาตรการในการด าเนินการ โดยอาจมอบหมาย
ให้หน่วยงานอ่ืนของรัฐเป็นผู้ด าเนินการตามภารกิจหรืองานนั้นแทนได้ โดยให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ  

                                                           
6 มาตรา 10/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 



มาตรา 10/27  ในการก าหนดมาตรการเพ่ือส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว 
คณะกรรมการอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการจัด เก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพ่ือใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งใช้จ่ายในการจัดให้มีการ
ประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศได้ 

ในการเสนอเรื่องเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการจัดท าเป็น
ประกาศก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศ พร้อมด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
จัดเก็บต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ประกาศตามวรรคสอง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  
มาตรา 11  ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง เพ่ือปรึกษาพิจารณาและ

ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ ขาด 

  
มาตรา 12  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้ ง

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือด าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 
ให้น าความในมาตรา 11 มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

  
มาตรา 13  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอาจ

เชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง ความเห็น หรือค าแนะน าทางวิชาการได้เมื่อเห็นสมควร และอาจขอความร่วมมือ
จากบุคคลใดเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง หรือเพ่ือส ารวจกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้ 

  

                                                           
7 มาตรา 10/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 



มาตรา 148  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาข้อมูล และกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และให้มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดท าร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติเพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

(2) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาการท่องเที่ยวของประเทศ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพ่ือก าหนดเป็นมาตรการเพ่ือส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว 

(3) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
กับทุกภาคส่วน 

(4) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนและสนับสนุนการน านโยบายและ
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการพิจารณาเสนอแนะแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคที่มีต่อการด าเนินงานตามนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติต่อคณะกรรมการ 

(5) ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

(6) จัดหรือสนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

(7) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผน และมาตรการที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมทั้งรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการ 

(8) จัดท ารายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(9) เสนอแนะแนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อคณะกรรมการ 

(10) จัดท าและพัฒนากลไกและระบบการประสานงานด้านการท่องเที่ยว เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของประเทศ ตลอดจนร่วมมือและประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(11) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

  
หมวด 2 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

                                                           
8 มาตรา 14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 



มาตรา 15  ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติตามวรรคหนึ่งต้องก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารและ
พัฒนาการท่องเที่ยว วิธีปฏิบัติ และความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระยะเวลาในการด าเนินการให้
ชัดเจน 

ในกรณีที่สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติใช้บังคับ
คณะกรรมการอาจด าเนินการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นได้ โดยให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

  
มาตรา 16  เมื่อได้มีการประกาศแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้

หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ และเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปโดยบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด ให้กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬามีหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐ เพ่ือจัดท าแผนงานหรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตาม
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

  
หมวด 3 

แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว 

 

  
มาตรา 179  เพ่ือประโยชน์ในการรักษา ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว หรือการบริหารและพัฒนาการ

ท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ คณะกรรมการอาจก าหนดให้ เขตพื้นที่ใดเป็นเขต
พัฒนาการท่องเที ่ยวได้ โดยพิจารณาร่วมกับหน่วยงานของรัฐที ่เกี ่ยวข้องและผู ้ว่า ราชการจังหวัดในเขต
พ้ืนที ่ ทั้งนี้ ให้มีการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวตามวรรคหนึ่งจะก าหนดเป็นกลุ่มจังหวัด จังหวัด หรือ พ้ืนที่เฉพาะก็
ได้ โดยให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดและระบุชื่อของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว และในกรณีจ าเป็นให้มี
แผนที่สังเขปแสดงแนวเขตแนบท้ายประกาศด้วย 

การเปลี่ยนแปลงแนวเขตหรือการเพิกถอนเขตพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 

  

                                                           
9 มาตรา 17 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 



มาตรา 1810  เมื่อมีการประกาศก าหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวใด ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าเขตดังกล่าวขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว” ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมกัน
จ านวนไม่เกินสามสิบคน โดยมีสัดส่วนของผู้แทนภาครัฐและผู้ทรงคุณวุฒิที่ใกล้เคียงกันเป็นกรรมการ และผู้แทน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่าง
น้อยด้านละหนึ่งคน ซึ่งมาจากภาคชุมชน ภาคธุรกิจ และภาควิชาการ โดยต้องแต่งตั้งจากรายชื่อของผู้ซึ ่งสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 

รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวได้ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวและที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว

และการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

  
มาตรา 19  ให้คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวของตน เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวตามวรรคหนึ่งต้องจัดท าให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ
อยู่ภายในเขตและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ และอย่างน้อยต้องก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานในการ
บริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตของตน หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบรวมทั้งระยะเวลาในการ
ด าเนินการ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  
มาตรา 2011  เมื่อได้ประกาศแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว

ใดในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายในเขตด าเนินการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวที่อยู่
ในความรับผิดชอบของตนให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยให้กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาพิจารณาสนับสนุนตามที่เห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวมีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวตามวรรคหนึ่งและรายงานต่อคณะกรรมการ 

                                                           
10 มาตรา 18 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
11 มาตรา 20 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 



ในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ ให้คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวรายงานสภาพปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
และแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

  
มาตรา 21  การใช้บังคับกฎหมายภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ

การพัฒนาการท่องเที่ยว โดยให้คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวด าเนินการประสานงานให้สอดคล้องกัน 

  
หมวด 4 

กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

 

  
มาตรา 2212  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในส านักงานเรียกว่า “กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย” 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน
ให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร การตลาด หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวใน
ชุมชน การดูแลรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในท้องถิ่น รวมทั้งการจัด
ให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศ 

  
มาตรา 2313  กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
(1) เงินและทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยตามมาตรา 31 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(3) เงินค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวตามมาตรา 10/2 

(4) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ 
(5) ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

(6) เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน 

เงินและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งให้ตกเป็นของส านักงานเพ่ือใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน โดยไม่ต้องน าส่งคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน 

 

มาตรา 2414  เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการ ดังต่อไปนี้ 

                                                           
12 มาตรา 22 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
13 มาตรา 23 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
14 มาตรา 24 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 



(1) เป็นเงินอุดหนุนหรือเงินให้กู้ยืมแก่หน่วยงานของรัฐ เพ่ือน าไปใช้ด าเนินงานตามนโยบายหรือ
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ รวมทั้งแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว 

(2) เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนการศึกษา 
การค้นคว้า การวิจัย การฝึกอบรม การประชุม การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูล 

(3) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยว
ภายในประเทศ 

(4) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 

  
มาตรา 2515  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬาเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ผู้แทนกรมการท่องเที่ยว ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ งจ านวนไม่เกิน
สามคน เป็นกรรมการ 

ให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแต่งตั้งข้าราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็น
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ด้านการเงิน การคลัง เศรษฐศาสตร์ การบริหาร กฎหมาย หรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

  
มาตรา 2616  คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

(2) พิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจ าปีและแผนการด าเนินงานของ
กองทุน 

(3) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือกิจการตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา 24 

(4) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุน โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

(5) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใช้จ่ายตามกิจการที่ก าหนดไว้ในมาตรา 24 

                                                           
15 มาตรา 25 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
16 มาตรา 26 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 



(6) ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุน รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานของ
กองทุนต่อคณะกรรมการ 

(7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะ
กรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย 

(8) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

  
มาตรา 27  ให้น าบทบัญญัติในมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 11 และมาตรา 12 

มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม 

  
มาตรา 28  ให้กองทุนวางและถือไว้ซึ่งระบบการบัญชีตามหลักสากล โดยให้มีการตรวจสอบบัญชี

ภายในเป็นประจ า 

  
มาตรา 29  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้

ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน 

ผู้สอบบัญชีต้องท ารายงานผลการสอบบัญชีเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนภายในหนึ่งร้อยห้า
สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้ส่งส าเนารายงานดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการและรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

  
บทเฉพาะกาล 

 

  
มาตรา 30  ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว

แห่งชาติภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นรองประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย เพ่ือท าหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการไปพลางก่อน โดยให้



ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
และผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มาตรา 31  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้โอนเงิน ทรัพย์สินและ

หนี้สินของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยตามระเบียบกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยว่าด้วยการ
จัดการเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2548 มาเป็นเงินของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 32  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหารกองทุนภายในเก้า

สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน
ประกอบด้วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้อ านวยการ
ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อท าหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนไปพลางก่อน 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 

หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การก าหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวของประเทศ ในปัจจุบันกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานของรัฐ ท า ให้การบริหารและ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ผ่านมาไม่มีเอกภาพ เป็นไปอย่างไร้ทิศทางและไม่ต่อเนื่อง ประกอบกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวหลายประเภทยังมิได้มีระบบการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นเหตุให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมและด้อยคุณภาพน ามาซึ่งผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และเป็นอุปสรรคในการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที ่ยวของประเทศให้มีคุณภาพและมีความยั่งยืน สมควรก าหนดให้มีกลไกในการก าหนด
นโยบายและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของประเทศให้เป็นไปอย่างมีระบบสอดรับและเชื่อมโยงกันทั้งใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น เพ่ือให้การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวมีเอกภาพและมีความ



ต่อเนื่องตลอดจนเพ่ือให้มีระบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างถูกต้องและเหมาะสม   จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
                      
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 256217 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 12  ให้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว

และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ คงอยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว หรือคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย แล้วแต่กรณี 
ตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 13  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินโยบาย

การท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การด าเนินการออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงาน
เหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

  
มาตรา 14  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การก าหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศให้ประสบความส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมให้การบริหารและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ต้องค านึงถึงหลักการการท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวล ตลอดจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็น

                                                           
17 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136/ตอนที่ 67 ก/หน้า 160/22 พฤษภาคม 2562 



ธรรมในสังคม แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะการ
ให้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติมีอ านาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว 
รวมทั้งใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศ 
ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้มีวัตถุประสงค์รองรับการ
ด าเนินการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวดังกล่าว รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมการประกาศก าหนดเขตพัฒนาการ
ท่องเที ่ยวให้มีความคล่องตัวยิ ่งขึ ้น เพื่อให้การก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการการท่องเที ่ยวของ
ประเทศบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 


