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พระราชบัญญัติ
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในบทนิ ย ามค าว่ า “การบริ ห ารและพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว”
ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ ยว” หมายความว่า การจัดสร้าง พัฒนาและปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยว การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว การรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว การจัดกิจกรรม
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การท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว การสร้างและเผยแพร่
องค์ความรู้ทางการท่องเที่ยว การสร้างสินค้าทางการท่องเที่ยว การรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยคานึงถึง
หลักการการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ตลอดจนเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสั งคม
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเป็นการสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอานาจออกประกาศและปฏิบัติการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “ท.ท.ช.”
ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัด กระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ ผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย
ประธานสภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย ประธานสภาอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจานวนไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ
ให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมการท่องเที่ยว
และผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง ตามวรรคหนึ่ ง ให้ แ ต่ ง ตั้ ง จากผู้ มี ค วามรู้
ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม หรือ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน โดยต้องแต่งตั้งจากรายชื่อ
ของผู้ซึ่งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ คณะกรรมการอาจมีมติ
ให้เชิญรัฐมนตรีหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอานาจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา
ให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการด้วยก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้ซึ่งได้รับเชิญและมาประชุม
มีฐานะเป็นกรรมการสาหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๒) จัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการจัดทาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการท่องเที่ยว
(๔) กาหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว
(๕) ดาเนินการหรือจัดให้มีการกาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
รวมทั้งกากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว
(๗) ประกาศก าหนดและจั ด ให้ มี ก ารรั บ รองมาตรฐานเกี่ ย วกั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหรื อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(๘) กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเร่งรัดการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
และมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว
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(๙) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีมติยับยั้งการดาเนินการของหน่วยงานใดที่ไม่เป็นไปตาม
แผนพัฒ นาการท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว และมาตรการเพื่อส่งเสริม
การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว
(๑๐) พิจารณากาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการตามแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติหรือแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
(๑๑) กากับดูแลการบริหารจัดการกองทุน
(๑๒) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ตามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ เ ป็ น หน้ า ที่ แ ละอ านาจของคณะกรรมการ
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย”
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็นมาตรา ๑๐/๑ และมาตรา ๑๐/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๑๐/๑ ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐมีหน้า ที่ดาเนินการตามภารกิจของตนให้สอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว และมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหาร
และพัฒนาการท่องเที่ยวตามมาตรา ๑๐ (๑) และ (๔)
ในการด าเนิ น การตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารและพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
และมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวตามวรรคหนึ่ง หากคณะกรรมการเห็นว่า
ภารกิจหรืองานใดไม่มีผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบไม่ดาเนินการหรือดาเนินการ
ไม่เป็นไปตามที่กาหนดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย คณะกรรมการอาจเสนอแนวทางหรือมาตรการ
ในการดาเนินการ โดยอาจมอบหมายให้หน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้ดาเนินการตามภารกิจหรืองานนั้นแทนได้
โดยให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มาตรา ๑๐/๒ ในการกาหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ย ว
คณะกรรมการอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งใช้จ่ายในการจัด
ให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศได้
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ในการเสนอเรื่องเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นประกาศ
กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศ พร้อมด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการจัดเก็บต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ประกาศตามวรรคสอง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔ ให้ ส านั กงานปลั ด กระทรวงการท่อ งเที่ ยวและกีฬ าทาหน้ าที่เป็นสานักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาข้อมูล และกิจการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และให้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา
(๒) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาการท่องเที่ยวของประเทศ รวมทั้งเสนอแนะแนวทาง
การแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า วต่ อ คณะกรรมการเพื่ อ ก าหนดเป็ น มาตรการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารและ
พัฒนาการท่องเที่ยว
(๓) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
กับทุกภาคส่วน
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรการเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการนานโยบาย
และแผนพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ตลอดจนการพิ จ ารณาเสนอแนะแนวทาง
และวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการดาเนินงานตามนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ต่อคณะกรรมการ
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวเสนอต่อ
คณะกรรมการ
(๖) จัดหรือสนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
(๗) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผน และมาตรการ
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมทั้งรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
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(๘) จัดทารายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๙) เสนอแนะแนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว
ในทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อคณะกรรมการ
(๑๐) จัด ทาและพัฒนากลไกและระบบการประสานงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของประเทศ ตลอดจนร่วมมือและประสานงานกับทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัตินโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชน์ในการรักษา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว หรือการบริหารและพัฒนา
การท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ คณะกรรมการอาจกาหนดให้เขตพื้นที่ใด
เป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวได้ โดยพิจารณาร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัด
ในเขตพื้ น ที่ ทั้ ง นี้ ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และความต้ อ งการของชุ ม ชนในพื้ น ที่ เ พื่ อ ประกอบ
การพิจารณาด้วย
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวตามวรรคหนึ่งจะกาหนดเป็นกลุ่มจังหวัด จังหวัด หรือพื้นที่เฉพาะก็ได้
โดยให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดและระบุชื่อของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว และในกรณีจาเป็น
ให้มีแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตแนบท้ายประกาศด้วย
การเปลี่ยนแปลงแนวเขตหรือการเพิกถอนเขตพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๘ เมื่อมีการประกาศกาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวใด ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาเขตดังกล่าวขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ
พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว” ประกอบด้ ว ย ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ผู้ แ ทนหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
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และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมกันจานวนไม่เกินสามสิบคน โดยมีสัดส่วนของผู้แทนภาครัฐและผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ใกล้เคียงกันเป็นกรรมการ และผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกรรมการและเลขานุการ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ แ ต่ ง ตั้ ง จากผู้ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญ หรื อ ประสบการณ์
ด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน ซึ่งมาจากภาคชุมชน ภาคธุรกิจ และภาควิชาการ โดยต้องแต่งตัง้
จากรายชื่อของผู้ซึ่งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอ
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวได้
การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวและที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว
และการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๐ เมื่ อ ได้ ป ระกาศแผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วภายในเขตพั ฒ นา
การท่ อ งเที่ ย วใดในราชกิ จ จานุ เ บกษาแล้ ว ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐที่ อ ยู่ ภ ายในเขตดาเนิน การบริห าร
และพัฒนาการท่องเที่ยวที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาสนับสนุนตามที่เห็นสมควร
ให้ ค ณะกรรมการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วมี ห น้ า ที่ ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวตามวรรคหนึ่งและรายงานต่อคณะกรรมการ
ในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
ดั ง กล่ า วได้ ให้ ค ณะกรรมการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วรายงานสภาพปั ญ หาและอุ ป สรรค พร้ อ มทั้ ง
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และ
มาตรา ๒๖ แห่ ง พระราชบัญญั ติน โยบายการท่ อ งเที่ย วแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ ใ ช้ความ
ต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๒๒ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในสานักงานเรียกว่า “กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย”
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร การตลาด หรือการอนุรักษ์ทรัพยากร
ท่องเที่ยวในชุมชน การดูแลรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ
ในท้องถิ่น รวมทั้งการจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศ
มาตรา ๒๓ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินและทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยตามมาตรา ๓๑
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๓) เงินค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวตามมาตรา ๑๐/๒
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้
(๕) ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
(๖) เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน
เงิน และทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ งให้ตกเป็นของสานักงานเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน โดยไม่ต้องนาส่งคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน
มาตรา ๒๔ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นเงินอุดหนุนหรือเงินให้กู้ยืมแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อนาไปใช้ดาเนินงานตามนโยบาย
หรือแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ รวมทั้งแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการศึกษา
การค้นคว้า การวิจัย การฝึกอบรม การประชุม การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูล
(๓) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยว
ภายในประเทศ
(๔) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสานักงบประมาณ ผู้แทนสานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ผู้แ ทนกรมการท่องเที่ยว ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมส่งเสริม
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การปกครองท้ อ งถิ่ น ผู้ แ ทนการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย ผู้ แ ทนสภาอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว
แห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจานวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ
ให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแต่งตั้งข้าราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากผู้มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ด้านการเงิน การคลัง เศรษฐศาสตร์ การบริหาร กฎหมาย หรืออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) พิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจาปีและแผนการดาเนินงาน
ของกองทุน
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อกิจการตามที่กาหนดไว้
ในมาตรา ๒๔
(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุน โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง
(๕) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามกิจการที่กาหนดไว้ในมาตรา ๒๔
(๖) ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุน รวมทั้งรายงานผลการดาเนินงาน
ของกองทุนต่อคณะกรรมการ
(๗) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ หรื อ คณะท างาน เพื่ อ พิ จ ารณาหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย”
มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว
และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ คงอยู่ ใ นต าแหน่ ง ต่ อ ไปจนกว่ า จะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการนโยบาย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ คณะกรรมการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว หรื อ คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๓ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดาเนินการออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัตินใี้ ช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๑๔ ให้รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา้ ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การกาหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศให้ประสบความสาเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้การบริหารและพัฒนา
การท่องเที่ยว ต้องคานึงถึงหลักการการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ตลอดจนเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
โดยเฉพาะการให้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติมีอานาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนา
การท่องเที่ยว รวมทั้งใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยว
ภายในประเทศ ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้มีวัตถุประสงค์
รองรับการดาเนินการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวดังกล่าว รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมการประกาศกาหนด
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น เพื่อให้การกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ของประเทศบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

