
 



 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

   คํานํา 

คํานํา 
 

การจัดบริการสาธารณะเปนภารกิจสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการทั้งตาม
อํานาจหนาท่ีและตามที่ไดรับถายโอนจากสวนราชการตางๆ โดยมีหลักการทํางานที่จะตองยึดถือไววา 
“การจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนนั้น จะตองดีข้ึนหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอผูใชบริการท่ีมากขึ้น”  

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานหลักในการสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการ และสามารถใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไดเล็งเห็นความสําคัญของการกําหนดมาตรฐาน
การบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติหรือ
เปนคูมือปฏิบัติงานใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจน เพื่อเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดถือปฏิบัติตามแนวทางที่มาตรฐานกําหนดแลว ประชาชนไมวาจะ
อาศัยอยูท่ีใดในประเทศจะตองไดรับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ โดยเทาเทียมกัน  

ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับสถาบันการศึกษา และองคกรวิชาชีพ
ตางๆ ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยไดผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวมกันพิจารณาจากผูท่ีเกี่ยวของฝายตางๆ อาทิเชน 
ผูแทนจากองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตลอดจนสวนราชการที่เกี่ยวของ จึงเปนที่เช่ือมั่นไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถนํา
มาตรฐานที่ไดจัดทําข้ึน ไปใชเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดบริการสาธารณะไดอยางแทจริง 

สําหรับ มาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยว กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับ 
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทําข้ึน โดยหวังเปนอยางยิ่งวา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะไดศึกษา ทําความเขาใจ และนํามาตรฐาน รวมทั้งแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติ
ตามที่กําหนดไว ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน รวมท้ังพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ การบริหารและ
การบริการสาธารณะใหดียิ่งข้ึน เพื่อประโยชนสุขของประชาชน อันเปนเปาหมายท่ีสําคัญสูงสุดในการ
ทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สืบตอไป 
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  บทที่ 1   บทนํา 1 

บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1   ความเปนมา 

จากนโยบายในการพัฒนาบริการและสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการทองเที่ยวแหงเอเชีย (Tourism Capital of Asia) โดยกําหนดเปาหมายหลักในการ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพื้นฐาน การเขาถึงแหลงทองเที่ยว รูปแบบการ
ทองเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เปนเอกลักษณ การกําหนดมาตรฐานความ
ปลอดภัยแกนักทองเที่ยว และการตอนรับดวยอัธยาศัยไมตรี เปนตน ซ่ึงเปาหมายดังกลาวมีความ
จําเปนตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกฝายที่มีสวนไดสวนเสียหรือผูเกี่ยวของทุกภาคสวน 
เพื่อสงเสริมใหการทองเที่ยวของไทยไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และบรรลุเปาหมายไดประโยชน
ดวยกันทุกฝายอยางเปนธรรม และมีความยั่งยืน 

นโยบายดังกลาวมีความสําคัญตอการสงเสริมการทองเที่ยวทุกระดับโดยเฉพาะในระดับ
ทองถ่ิน ประกอบกับแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกําหนดใหการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยถายโอนภารกิจดานการทองเที่ยวใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รวม 3 ภารกิจ ไดแก การวางแผนการทองเที่ยว การปรับปรุง ดูแล บํารุงรักษาสถานที่ทองเที่ยว 
และการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ซ่ึงภารกิจดังกลาวกําหนดถายโอนใหแกเทศบาล เมืองพัทยา 
องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ในประเภทกลุมงาน
เลือกทําโดยอิสระ และนอกจากนี้งานดานการสงเสริมการทองเที่ยว ยังเปนภารกิจตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามที่กฎหมายกําหนดดังนี้ 
  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  
  “มาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการ
ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 
   (12) การทองเที่ยว” 
 



มาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยว 

2 บทที่ 1   บทนํา 

  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
  “มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้ 
    (8) การสงเสริมกิจการการทองเที่ยว” 
  พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
  “มาตรา 45 องคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้ 
   (8) จัดทํากิจกรรมใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถ่ินอื่น
ที่อยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถ่ินอื่น
รวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
 - กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. 2540 กําหนดวา 
  “ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการที่ราชการสวนทองถ่ินอื่นสมควรใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดดําเนินการ หรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา 
   (16) สงเสริมการทองเที่ยว” 
  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
  “มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้ 
   (8) การสงเสริมการทองเที่ยว”  
  “มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 
    (14) การสงเสริมการทองเที่ยว” 
  ฉะนั้น จึงสมควรอยางยิ่งที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีแหลงทองเที่ยวและ
กิจกรรมดานการทองเที่ยวควรมีแนวทางในการดําเนินการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน
และการทองเที่ยวโดยรวมของประเทศ โดยยึดหลักการของการสงเสริมการทองเที่ยวในระบบการ
ทองเที่ยว (Tourism System) ตามที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทยใชเปนแนวทางและแนวปฏิบัติ
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ในการดําเนินงานดานการทองเที่ยวของประเทศไทยซึ่งมีองคประกอบหลัก 3 ดาน ไดแก ดาน
แหลงทองเที่ยว ดานการบริการการทองเที่ยว และดานการตลาดทองเที่ยว 
  เมื่อพิจารณาภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการถายโอนทั้ง 3 ภารกิจ 
และหลักการของการสงเสริมการทองเที่ยวในระบบการทองเที่ยวทั้ง 3 ดาน สามารถนํามาใชเปน
กรอบแนวทางในการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางเปนรูปธรรม 
  ดังนั้น การกําหนดใหมีมาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยวสําหรับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จึงควรยึดหลักการดังกลาวขางตนกอนที่จะกําหนดรายละเอียดหรือตัวช้ีวัดในแตละ
มาตรฐานเพื่อใหการสงเสริมการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีทิศทางที่ชัดเจนและ
ปฏิบัติไดภายใตกรอบของการถายโอนภารกิจดานการทองเที่ยว และหากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนินการอยางเต็มศักยภาพจะสงผลดีตอชุมชน ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม กลาวคือ  

1) ดานเศรษฐกิจชุมชน จะทําใหชุมชนมีรายไดจากการทองเที่ยว ประชาชนมี
อาชีพและเกิดการจางงาน รวมทั้งยังเปนการกระตุนใหเกิดผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
ในครัวเรือนตลอดจนสินคาทองถ่ินประเภทหัตถกรรมตางๆ เพื่อตอบสนองนักทองเที่ยวที่มาใช
บริการทําใหเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น 

2) ดานสังคม จะทําใหชุมชนมีสวนรวมในการทองเที่ยวมากขึ้น มีความภาคภูมิใจ
ในทองถ่ิน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมระหวางชุมชนกับนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ 
มีการบริหารจัดการและรับผิดชอบรวมกัน นอกจากนั้นยังชวยลดปญหาการเคลื่อนยายไปหางานทํา
ในเมืองของประชาชนในทองถ่ินอีกดวย 
 อยางไรก็ดี ส่ิงสําคัญในการดําเนินการสงเสริมการทองเที่ยวที่จะตองคํานึงถึงนอกจาก
ผลดีทั้ง 2 ดานดังกลาวแลว ในการสงเสริมการทองเที่ยวนั้นตองดําเนินการอยางรอบคอบและ
คํานึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ดังเชนผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ผลกระทบตอวิถีชีวิตที่ดีของ
ประชาชน ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อใหการทองเที่ยวไทยมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 

1.2   ขอบเขตของมาตรฐาน 
 1.2.1 มาตรฐานดานแหลงทองเที่ยว ประกอบดวย 

1) มีเสนทางเขาถึงแหลงทองเที่ยว 
2) มีส่ิงอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว 
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3) มีระบบดูแลรักษาแหลงทองเที่ยว  
 1.2.2 มาตรฐานดานการบริการการทองเที่ยว ประกอบดวย 

1) มีบริการดานความปลอดภัย 
2) มีบริการภัตตาคารและรานอาหาร 
3) มีบริการสินคาและของที่ระลึก 
4) มีบริการที่พักคางแรมสําหรับนักทองเที่ยว 
5) มีบริการนําเที่ยวและมัคคุเทศก 
6) มีบริการดานบันเทิง และนันทนาการ 
7) มีบริการดานสารสนเทศ 
8) มีบริการดานขนสง 

 1.2.3 มาตรฐานดานการตลาดทองเที่ยว ประกอบดวย 
1) มีการกําหนดแผนการตลาดทองเที่ยว 
2) มีการสรางเสนทางหรือกิจกรรมทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว 
3) จัดใหมีการโฆษณาไปยังกลุมนักทองเที่ยว 

1.3   วัตถุประสงค 
 1.3.1 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีแหลงทองเที่ยวมีมาตรฐานและดัชนีช้ีวัด
มาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยว และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการ
ทองเที่ยวในทองถ่ินของตน 
 1.3.2 เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีแหลงทองเที่ยว
สามารถดําเนินการดานการสงเสรมิการทองเที่ยว ตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน 

1.4   กรอบแนวคิดการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยว 
 การจัดทํามาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยวตามภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดรับการถายโอนจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทยทั้ง 3 ภารกิจดังกลาวขางตนนั้น สามารถสรุป
เปนแผนภาพ 1.1 ดังนี้ 
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แผนภาพ 1.1 ภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการถายโอน 
จากการทองเทีย่วแหงประเทศไทย 

 
 หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการดําเนินภารกิจดานการสงเสริมการทองเที่ยวให
ไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ตองคํานึงถึงองคประกอบของการสงเสริมการทองเที่ยวใน
ระบบการทองเที่ยว (Tourism System) ซ่ึงการทองเที่ยวแหงประเทศไทยใชเปนหลักการในการ
ดําเนินงานดานการทองเที่ยว นั่นคือ ตองมีการสงเสริมดานแหลงทองเที่ยว ดานการบริการการ
ทองเที่ยว และดานการตลาดทองเที่ยว ดังแสดงในแผนภาพ 1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนภาพ 1.2 องคประกอบของการสงเสริมการทองเที่ยวในระบบการทองเที่ยว 
 

ภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการถายโอน 
จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

การวางแผนการทองเท่ียว การปรับปรุงดูแลแหลงทองเท่ียว การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ

องคประกอบของการสงเสริมการทองเที่ยวในระบบการทองเที่ยว 
(Tourism System)

ดานแหลงทองเที่ยว ดานการบริการการทองเที่ยว ดานการตลาดทองเท่ียว 
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 จากภารกิจที่ถายโอนและองคประกอบของการสงเสริมการทองเที่ยวทําใหเกิดความ
เชื่อมโยงใน 3 สวน คือ (1) การวางแผนการทองเที่ยวตองทําทั้ง 3 ดาน คือ ดานแหลงทองเที่ยว 
ดานการบริการการทองเที่ยว และดานการตลาดทองเที่ยว (2) การปรับปรุงดูแลแหลงทองเที่ยวจะ
เชื่อมโยงกับองคประกอบดานแหลงทองเที่ยว และการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ จะเชื่อมโยงกับ
องคประกอบดานการตลาดทองเที่ยว และจากความสัมพันธดังกลาวทําใหเกิดเปนกรอบของการ
กําหนดมาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยวใน 3 ดาน คือ (1) มาตรฐานและตัวช้ีวัดดานแหลง
ทองเที่ยว (2) มาตรฐานและตัวช้ีวัดดานการบริการการทองเที่ยว และ (3) มาตรฐานและตัวช้ีวัด
ดานการตลาดทองเที่ยว ดังแสดงในแผนภาพ 1.3 
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แผนภาพที่ 1.3 แสดงกรอบแนวคิดการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยว 
 
 
 
 

แผนภาพ 1.3 แสดงกรอบแนวคิดการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยว 
 

มาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยว 

มาตรฐานและตัวชีว้ัดดาน 
แหลงทองเท่ียว 

มาตรฐานและตัวชีว้ัดดาน 
การบริการการทองเท่ียว 

มาตรฐานและตัวชีว้ัดดาน 
การตลาดทองเท่ียว 

ภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการถายโอน 
จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

การวางแผนการทองเท่ียว การปรับปรุงดูแลแหลงทองเท่ียว การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

ดานแหลงทองเท่ียว ดานการบริการการทองเท่ียว ดานการตลาดทองเท่ียว 

องคประกอบของการสงเสริมการทองเที่ยวในระบบการทองเที่ยว 
(Tourism System) 
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1.5   คํานิยาม 
 1.5.1 การทองเที่ยว หมายถึง กิจกรรมเพื่อผอนคลายความตึงเครียดจากกิจการ          
งานประจําของมนุษยซ่ึงเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวโดยทั่วไป 3 ประการ คือ  

1) เปนการเดินทางจากที่อยูอาศัยปกติไปยังสถานที่อ่ืนเปนการชั่วคราว 
2) การเดินทางนั้นตองเปนไปดวยความสมัครใจหรือความพึงพอใจของ

ผูเดินทางเอง 
3) เปนการเดินทางดวยวัตถุประสงคอ่ืนใดก็ได ที่มิใชเพื่อการประกอบอาชีพ

หรือหารายได แตเปนไปเพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายๆอยางตอไปนี้ 
- เพื่อพักผอนในวันหยุด 
- เพื่อวัฒนธรรมหรือศาสนา 
- เพื่อการศึกษา 
- เพื่อการกีฬาและบันเทิง 
- เพื่อชมประวัติศาสตรและความสนใจพิเศษ 
- เพื่องานอดิเรก 
- เพื่อเยี่ยมเยือนญาติมิตร 
- เพื่อเขารวมประชุมหรือสัมมนา  

 1.5.2 รูปแบบการทองเท่ียว หมายถึง รูปแบบการจัดการทองเที่ยวในลักษณะตางๆ 
ไดแก การทองเที่ยวเชิงอนุรักษหรือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 1.5.3 การสงเสริมการทองเท่ียว หมายถึง การสงเสริมใหมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามา
ในแหลงทองเที่ยวของทองถ่ินหรือชุมชน และใชบริการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวนั้น 
 1.5.4 แหลงทองเท่ียว หมายถึง ทรัพยากรที่สําคัญ จัดเปนอุปทาน (Supply) การทองเที่ยว 
โดยทั่วไปมีการจัดหมวดหมูของแหลงทองเที่ยวเปน 5 ประเภท คือ แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 
แหลงทองเที่ยวซึ่งแสดงออกถึงประเพณีตางๆ แหลงทองเที่ยวซ่ึงแสดงถึงความงดงามในรูปแบบ
ตางๆ ของภูมิประเทศ แหลงทองเที่ยวประเภทที่ใหความบันเทิง แหลงทองเที่ยวอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
เฉพาะตัวสําหรับประเทศไทยนั้น การทองเที่ยวแหงประเทศไทยมักแบงแหลงทองเที่ยวออกเปน    
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3 ประเภท คือ แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ เชน ภูเขา ถํ้า น้ําตก แหลงทองเที่ยวประวัติศาสตร
โบราณคดี ไดแก พระราชวัง พิพิธภัณฑ อุทยานประวัติศาสตร เปนตน และแหลงทองเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม เชน ประเพณีและวิถีชีวิตตางๆ ของทองถ่ิน สวนแหลงทองเที่ยวที่ใหความบันเทิงนั้น 
จัดเปนสวนหนึ่งในสถานบริการนักทองเที่ยว 
 1.5.5 การบริการการทองเท่ียว หมายถึง บริการที่รองรับการทองเที่ยว จัดเปนอุปทาน 
(Supply) ประเภทหนึ่ง ซ่ึงไมไดเปนจุดหมายปลายทางหลักของนักทองเที่ยว แตเปนบริการที่
รองรับใหเกิดความสะดวกสบายและความบันเทิงแกนักทองเที่ยว ซึ่งในบางโอกาสอาจเปน
ส่ิงดึงดูดใจไดเชนกัน บริการการทองเที่ยวที่สําคัญ ไดแก ที่พัก อาหาร แหลงจําหนายสินคา แหลง
บันเทิง แหลงกิจกรรมและบริการอื่นๆ ทั้งนี้รวมถึงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่จําเปนอื่นๆ ดวย 
 1.5.6 การตลาดทองเท่ียว หมายถึง การแสดงออกของอุปสงค (Demand) ซ่ึงมีความ
ปรารถนาในการทองเที่ยวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อรวมในกิจกรรมการพักผอนหยอนใจ และ
เพื่อกิจกรรมอื่นๆ ซ่ึงในกระบวนการจัดการไดหมายถึงการสงเสริมและพัฒนาการขาย และการ
ใหบริการแกนักทองเที่ยวดวย 
 1.5.7 มาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยว หมายถึง ระดับของคุณภาพการปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมการทองเที่ยว โดยครอบคลุมมาตรฐาน 3 ดาน 
ประกอบดวย 1) ดานแหลงทองเที่ยว 2) ดานการบริการการทองเที่ยว 3) ดานการตลาดทองเที่ยว 
โดยแบงดัชนีช้ีวัดมาตรฐานเปน 2 ระดับ คือ ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน และตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา 

1.6   มาตรฐานอางอิงและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 1.6.1 ดานแหลงทองเที่ยว 

1) พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 
 1.6.2 ดานการบริการการทองเที่ยว 

1) มาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา 

2) มาตรฐานโรงแรม สมาคมโรงแรมไทย 
 



มาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยว 

10 บทที่ 1   บทนํา 

3) พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 
4) มาตรฐานโครงการ Clean Food Good Taste กระทรวงสาธารณสุข  
5) มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน กระทรวงอุตสาหกรรม  
6) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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บทที่  2 
ความสําคญั องคประกอบ และหลักการ 
ของการดําเนินงานสงเสริมการทองเที่ยว  

 
 การทองเที่ยวแมวาจะไมใชส่ิงจําเปนพื้นฐานหรือปจจัย 4 ของการดํารงชีวิต แตก็เปน
เร่ืองของการพักผอนหยอนใจ เปนนันทนาการ เปนสิ่งที่พึงปรารถนาในการเสริมคุณภาพชีวิต 
เพราะการทองเที่ยวถือเปนการผอนคลายความเครียด พรอม ๆ กับไดประสบการณที่แปลกใหม
ไดเห็นความสวยงาม ไดสัมผัสกับวิถีการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปจากที่เคยไดความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน และไดสรางความสัมพันธกับคนตางถิ่นดวย สําหรับประเทศไทย
เรานั้นถือไดวามีศักยภาพในการทองเที่ยวสูง เพราะมีแหลงทองเที่ยวที่สามารถดึงดูดใจนักทองเที่ยว
ใหเขาไปสัมผัส ซ่ึงแหลงทองเที่ยวดังกลาวมีทั้งแหลงทองเที่ยวที่เปนทรัพยากรธรรมชาติ (Natural 
Resource) และแหลงทองเที่ยวที่เปนศิลปวัฒนธรรม (Cultural Resource) ที่มีคุณคาทางโบราณคดี
และศิลปะ ซ่ึงกระจายตัวอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จากที่ไดกลาวมาแลว จะเห็นไดวาการทองเที่ยว
มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

2.1   ความสําคัญของการทองเที่ยว 
 2.1.1 ดานเศรษฐกิจ 

1) การทองเที่ยวทําใหเกิดรายไดเปนเงินตราตางประเทศเขาประเทศเปน
จํานวนมาก 

2) รายไดที่ไดมาในรูปเงินตราทั้งในประเทศและตางประเทศจากการทองเที่ยว
มีสวนชวยในการสรางเสถียรภาพใหดุลภาพของการชําระเงินได 

3) รายไดจากการทองเที่ยวจะกระจายไปสูประชากรอยางกวางขวาง อุตสาหกรรม 
การทองเที่ยวเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กอใหเกิดการจางงาน การทองเที่ยวกระตุนใหเกิดการผลิต 
และนําเอาทรัพยากรของประเทศมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เมื่อมีการใชจายเกิดขึ้นครั้งหนึ่งใน
ระบบเศรษฐกิจจะกอใหเกิดการใชจายตอ ๆ กันไปอีกหลายรอบ เพราะเมื่อมีการใชจายเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง
จะกอใหเกิดรายไดแกคนบางกลุมหรือกิจกรรมบางประเภท บุคคลหรือกิจกรรมที่ไดรับรายไดนี้
จะนํารายไดสวนหนึ่งใชจายตอไปเรื่อย ๆ  
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4) การทองเที่ยวไมมีขีดจํากัดในการผลิตและการจําหนาย เนื่องจากการ
ทองเที่ยวมิไดพึ่งดินฟาอากาศเปนหลักเชนเดียวกับการเกษตร ผลผลิตที่นําเสนอตอนักทองเที่ยว 
ไดแก ความงดงามตามธรรมชาติ ความเจริญทางดานวัฒนธรรมของชาติในขณะที่จํานวน
นักทองเที่ยวเพิ่มทวีมากขึ้นทุกป อาจมาจากสาเหตุตางๆ กัน เชน ความสะดวกรวดเร็วของการ
คมนาคม คาใชจายในการเดินทางถูกลง 
 2.1.2 ดานสังคม 

1) การเดินทางทองเที่ยวไปยังสถานที่อ่ืน ไดมีโอกาสพบปะหรือทํากิจกรรม
รวมกันมีสวนชวยเสริมสรางสัมพันธไมตรีและความเขาใจอันดีตอกัน ก็จะเปนการลดชองวางทาง
สังคมของประชากรไดเปนอยางดี ความสงบสุขยอมเกิดขึ้นในสังคม 

2) การทองเที่ยวมีสวนในการสงเสริมความสัมพันธของมนุษยชาติ กอใหเกิด
สันติภาพ ความเปนมิตรไมตรี และความเขาใจอันดีระหวางเจาของบานและผูมาเยือน 

3) การทองเที่ยวชวยขจัดปญหาความแตกตางระหวางเมืองกับชนบท ชวย
ขจัดปญหาการหลั่งไหลและการเคลื่อนยายเขามาหางานทําในเมืองของประชาชนชนบท 
 2.1.3 ดานการสนับสนุน ฟนฟู อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  
  การสนับสนุนฟนฟูอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติ ซ่ึงเปน
ส่ิงดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว ชาติไทยเปนชาติเกาแกที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเปนของตน
มานาน เปนความภูมิใจและความหวงแหน การฟนฟูเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวจึงเปนการรักษาสิ่งดีงาม
เหลานี้ไวเพื่ออนุชนรุนหลังดวย ดังจะเห็นไดจากงานฟนฟูประเพณีตางๆ ใหมีรูปแบบที่เหมาะสม
มากขึ้นโดยคงรักษาจุดมุงหมายเดิมไว เชน ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง ประเพณี
แหเทียนพรรษา เปนตน 
 2.1.4 ดานสุขภาพ  
  การที่ไดมีโอกาสเดินทางพักผอนตามความพึงพอใจไมวาจะเปนการทองเที่ยว
ธรรมชาติอันงดงาม การไปยิงนกตกปลา หรือการไดเที่ยวชมความเจริญกาวหนาของเมืองใหญๆ 
ไดพบเห็นสิ่งที่ยังไมเคยไดเรียนรูมากอน ยอมทําใหเกิดความเบิกบาน ความสบายใจจะชวยบรรเทา
ความเหน็ดเหนื่อยเครงเครียดจากการทํางานได เปนผลใหมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น 
 2.1.5 ดานการปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดีขึ้น 

เมื่อเกิดการทองเที่ยวไปยังสวนตาง ๆ ของประเทศไปยังชนบทที่หางไกล ไปยัง
ปาเขา แมน้ําลําธารก็จะเปนการกระตุนใหเกิดการรักษาสิ่งแวดลอมเหลานั้น ทําใหเกิดการ
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ปรับปรุงสภาพแวดลอม ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนรวมมือกันในการรักษาสภาพตางๆ ไวไมให
ถูกทําลาย ดวยความตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอม และการทองเที่ยวก็จะเปนการกระตุน
ใหเกิดการปรับปรุงรักษาสภาพแวดลอมตางๆ ใหดีขึ้น 

กลาวโดยสรุป การทองเที่ยวถือเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญยิ่งทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ และสังคม กอใหเกิดการจางงานและสรางรายได ตลอดจนเปนการสรางความสัมพันธ
อันดีระหวางเจาของบานและผูมาเยือน อีกทั้งเปนการสนับสนุนใหมีการฟนฟูและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมไปในตัว นอกจากนั้น การทองเที่ยวยังเปนผลดีตอสุขภาพ และเปนการกระตุนให
เกิดการรักษาสิ่งแวดลอมดวย 

2.2   องคประกอบของการทองเที่ยว 
 องคประกอบหลักที่สําคัญในระบบการทองเที่ยวจําแนกไดเปน 3 องคประกอบ ดังนี้  
 2.2.1 ทรัพยากรการทองเที่ยว  
  เปนสินคาทางการทองเที่ยวและเปนจุดหมายปลายทางที่นักทองเที่ยวจะเดินทาง 
เขามาทองเที่ยว ซ่ึงทรัพยากรการทองเที่ยว หมายถึง ส่ิงดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวใหเกิด
การเดินทางไปเยือนหรือไปทองเที่ยว ทั้งนี้ อาจแบงทรัพยากรการทองเที่ยว ออกเปน 2 ประเภท คือ 

1) ทรัพยากรทางธรรมชาติ (Natural Tourism Resource) เปนแหลงทองเที่ยวที่
มีความงามตามธรรมชาติซ่ึงสามารถดึงดูดใหคนไปเยือนหรือไปทองเที่ยวยังพื้นที่นั้น เชน ภูเขา 
ปาไม น้ําพุรอน ถํ้า น้ําตก ชายทะเล หาดทราย ทะเลสาบ เกาะ แกง เขื่อน อางเก็บน้ํา แหลงน้ําจืด 
เปนตน บางแหงไดรับการจัดใหเปนสวนรุกขชาติ สวนพฤกษศาสตร วนอุทยาน อุทยานแหงชาติ 
เขตรักษาพันธุสัตวปา สวนสัตวเปด เปนตน 

2) ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น (Man- made Tourism Resource ) นับเปนมรดก
ทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) เปนผลงานที่บรรพบุรุษไดสรางสรรค ที่อนุชนรุนหลังบังเกิด
ความหวงแหนและปฏิบัติสืบสานตอไป ทั้งนี้ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น แบงออก 3 ชนิด ไดแก 

(1) แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร (Historical Tourism Resource) 
เปนแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้นตามประสงคหรือประโยชนของมนุษยเอง ทั้งที่เปนมรดกใน
อดีตและไดสรางเสริมในปจจุบัน แตมีผลดึงดูดใหคนไปเยือนหรือไปทองเที่ยวยังพื้นที่นั้น เชน 
พระราชวัง ศาสนสถาน แหลงโบราณคดีกอนประวัติศาสตร ชุมชนโบราณ พิพิธภัณฑ กําแพง
เมือง คูเมือง อุทยานประวัติศาสตร อนุสาวรีย อนุสรณสถาน เปนตน 
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(2) แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต (Culture and 
Rural Way of Life) เปนแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้นในรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคม 
ซ่ึงปฏิบัติยึดถือสืบทอดตอกันมา เชน ประเพณีในรอบป ทั้งประเพณีในราชสํานัก (พระราชพิธี
ตางๆ) ประเพณีไทย ประเพณีทองถ่ิน ประเพณีที่เกี่ยวของกับความเชื่อที่เกี่ยวกับศาสนา เชน 
ประเพณีสงกรานต ประเพณีเขาพรรษา ประเพณีกินเจ หรือประเพณีถือศีลอดอาหาร งานทําบุญ
ขึ้นบานใหม เปนตน ประเพณีที่เกี่ยวของกับบุคคล เชน พิธีโกนจุก พิธีแตงงาน พิธีบวช และพิธีศพ 
เปนตน นอกจากนี้ ยังมีวิถีชีวิตของผูคนในทองถ่ิน ไดแก การสรางบานเรือน ชุดแตงกาย อาหาร
ประจําถ่ิน การประดิษฐของใชเพื่อการดํารงชีวิต ภาษาพูดในทองถ่ินและวรรณคดีพื้นบาน เปนตน 
หมูบานที่มีวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณเฉพาะนับเปนแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ อาทิ หมูบานทอผา 
หมูบานทํารม หมูบานชาง รวมถึงตลาดนัด ตลาดน้ํา เปนตน 

(3) แหลงทองเที่ยวเพื่อนันทนาการและบันเทิง (Recreation Attraction) 
เปนแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น เพื่อการพักผอนที่ใหความรมรื่น บันเทิง เชน สวนสัตว 
สวนสนุก สวนน้ํา ศูนยวัฒนธรรม ศูนยการแสดงศิลปะสมัยใหม แหลงบันเทิง ศูนยการคา 
ศูนยการประชุม เปนตน 
 2.2.2 การบริการการทองเที่ยว 
  การบริการการทองเที่ยว (Tourism Service) หมายถึง การใหบริการเพื่อการ
ทองเที่ยวที่มีอยูในพื้นที่หรือกิจกรรมที่มีผลเกี่ยวของกับการทองเที่ยวของพื้นที่นั้นๆ เปนการใช
ความสะดวกระหวางการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวโดยเฉพาะบริการการทองเที่ยวที่สําคัญ ไดแก 
บริการขนสงภายในแหลงทองเที่ยว บริการที่พักแรม บริการอาหารและบันเทิง บริการนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก รวมถึงบริการจําหนายสินคาที่ระลึก 
  อยางไรก็ดี ความไมปลอดภัยอาจเกิดขึ้นกับนักทองเที่ยวไดตลอดเวลา ซ่ึงภัย
ตางๆ เหลานั้นอาจเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว จึงควรมีมาตรการในการ
สรางความปลอดภัยอยางจริงจัง และเปนหนาที่ของทุกคนที่จะตองใหความปลอดภัยแก
นักทองเที่ยวซ่ึงถือไดวาเปนสวนหนึ่งของการบริการการทองเที่ยว 
 2.2.3 การตลาดการทองเที่ยว 
  การที่จะมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวนั้น จะตองมีการตลาดการทองเที่ยว
ในการชักนําใหเขามาทองเที่ยว ซ่ึงการตลาดการทองเที่ยว หมายถึง ความพยายามที่จะทําให



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 2   ความสําคัญ องคประกอบ และหลักการของการดําเนินงานสงเสริมการทองเที่ยว 15 

นักทองเที่ยวกลุมเปาหมายเดินทางเขามาทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวของตนและใชส่ิงอํานวย
ความสะดวกทางการทองเที่ยวและบริการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวนั้น โดยการตลาดการ
ทองเที่ยว ทําได 2 วิธี 

1) การใหขอมูลขาวสารการทองเที่ยว หมายถึง การใหความรูเกี่ยวกับเรื่อง
ตางๆ ทางการทองเที่ยว เชน ทรัพยากรการทองเที่ยว ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว และ
การบริการการทองเที่ยว เปนตน 

2) การโฆษณาและประชาสัมพันธการทองเที่ยว หมายถึง การสื่อขอมูล
ขาวสารการทองเที่ยวไปยังนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายโดยผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ 
นิตยสาร หนังสือพิมพ จดหมาย เปนตน เพื่อเชิญชวน กระตุนใหนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย
เดินทางเขามาทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวของตน 
  กลาวไดวา ในการพิจารณาองคประกอบภายในระบบการทองเที่ยว มีองคประกอบ
อีกมากมายที่มีบทบาทและหนาที่ที่แตกตางกันและมีความสัมพันธตอกัน เปนเหตุเปนผลซ่ึงกัน
และกัน ซ่ึงความแตกตางของแตละรูปแบบการทองเที่ยวนั้นอยูที่ความแตกตางในองคประกอบยอย 
และความสัมพันธที่เกิดขึ้น นอกจากนี้การทองเที่ยวยังมีส่ิงแวดลอมนอกระบบที่เกี่ยวของเกื้อหนุน 
เปนอุปสรรคหรือไดรับผลกระทบจากการทองเที่ยวอีกหลายประการ เชน สภาพกายภาพและ
ระบบนิเวศ ส่ิงแวดลอม โครงสรางพื้นฐานเศรษฐกิจและการลงทุน สังคมและวัฒนธรรม องคกร
และกฎหมาย เปนตน 

2.3   รูปแบบการทองเที่ยว 
 2.3.1 การทองเที่ยวเชิงอนุรักษหรือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
  การทองเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การทองเที่ยวไปในสถานที่ที่เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติ 
สังคมหรือชุมชนตามธรรมชาติ เพื่อช่ืนชมและเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม สังคม ปลูกจิตสํานึก
ในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การเดินปา การดําน้ํา การศึกษาวิถีชีวิต เปนตน 
 2.3.2 การทองเที่ยวเชิงเกษตร 
  การทองเที่ยวเชิงเกษตร คือ การเดินทางทองเที่ยวไปยังพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรม 
สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟารมปศุสัตวและสัตวเล้ียง แหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตางๆ 
สถานที่ราชการ ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่มีงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทาง
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การเกษตรที่ทันสมัย ฯลฯ เพื่อช่ืนชมความสวยงาม ความสําเร็จและเพลิดเพลินในกิจกรรมทาง
การเกษตรในลักษณะตางๆ ไดความรู ไดประสบการณใหมๆ บนพื้นฐานความรับผิดชอบ และมี
จิตสํานึกตอการรักษาสภาพแวดลอมของสถานที่นั้น 
 2.3.3 การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ การทองเที่ยวเพื่อชมส่ิงที่แสดงความเปน
วัฒนธรรม เชน ปราสาท พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต 
ศิลปะทุกแขนง และสิ่งตางๆ ที่แสดงถึงความเจริญรุงเรืองที่มีการพัฒนาใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม การดําเนินชีวิตของบุคคลในแตละยุคสมัย นักทองเที่ยวจะไดรับทราบประวตัคิวาม
เปนมา ความเชื่อ มุมมองความคิด ความศรัทธา ความนิยมของบุคคลในอดีตที่ถายทอดมาถึงคนรุน
ปจจุบันผานสิ่งเหลานี้ 
  ประเทศไทยมีแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากมาย การทองเที่ยวรูปแบบใหมที่
กําลังเปนที่นิยม คือ “โฮมสเตย” นักทองเที่ยวจะไดเขาไปพักอาศัยกับชาวบานในชุมชน และ
ดําเนินชีวิตเชนเดียวกับชาวบาน 
 2.3.4 การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
  การทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยมี 2 ประเภท ไดแก 

1) การทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพ (Health Healing) เปนการทองเที่ยวที่
ผนวกโปรแกรมการทํากิจกรรมบําบัดหรือฟนฟูโรค  

2) การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion) เปนการทองเที่ยวไป
ในแหลงทองเที่ยวตางๆ และพักในโรงแรมหรือรีสอรท หรือศูนยสุขภาพ รวมทํากิจกรรมสงเสริม
สุขภาพที่สถานที่นั้นๆ จัดขึ้น เชน การนวดแผนไทย บริการอาบน้ําแร เปนตน 
  กลาวโดยสรุป การทองเที่ยวมีหลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายหรือ
วัตถุประสงคของนักทองเที่ยวที่จะเลือกหรือมีเหตุจูงใจที่จะไปทองเที่ยว 

2.4   หลักการดําเนินการดานการสงเสริมการทองเที่ยว 
 ในการดําเนินการดานการสงเสริมการทองเที่ยว หลักการดําเนินการที่สําคัญมี 5 ประการดังนี้ 

2.4.1 เรงพัฒนา บูรณะ ฟนฟูมรดก และสินทรัพยทางวัฒนธรรม ทั้งในเขตเมืองและ
นอกเมืองเพื่อใหเกิดการทองเที่ยวใหม สรางแหลงจับจายซื้อสินคาของนักทองเที่ยว โดยสงเสริม
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บทบาทเอกชนรวมกับชุมชนในการรักษาแหลงทองเที่ยวและวิถีชีวิตใหอยูในสภาพเดิมอยาง
ตอเนื่อง 

2.4.2 เพิ่มความหลากหลายของการทองเที่ยวรูปแบบตาง ๆ ทั้งการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ รวมท้ังการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม โดยสงเสริมการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวแหงใหมและใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการ
จัดสหกรณการทองเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเปนแหลงทองเที่ยว 

2.4.3 เพิ่มมาตรการอํานวยความสะดวก สรางความปลอดภัย และปองกันการเอาเปรียบ
นักทองเที่ยว รวมทั้งเรงรัดการแกไขปญหาความเดือดรอนของนักทองเที่ยวอยางจริงจัง 

2.4.4 เรงฟนฟูความรวมมือกับทองถิ่นอ่ืนๆ โดยรอบ ทั้งทางดานการตลาด การลงทุน 
และการขจัดอุปสรรคในการทองเที่ยว 

2.4.5 บริหารการทองเท่ียวโดยใชกลยุทธการตลาดเชิงรุก โดยสรางกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชื่อมโยงกับธุรกิจชุมชน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการบริการการทองเที่ยว รวมทั้งการ
โฆษณาประชาสัมพันธการทองเที่ยวของทองถ่ินในรูปแบบที่หลากหลาย 

2.5   การวางแผนสงเสริมการทองเที่ยวสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 การสงเสริมการทองเที่ยวเปนนโยบายที่สําคัญของประเทศ เพราะการทองเที่ยวกอใหเกิด
รายไดเปนเงินตราเขาประเทศเปนจํานวนมหาศาล ซ่ึงถือเปนรายไดอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับรายได
จากสินคาและบริการอื่นๆ รายไดจากการทองเที่ยวจะมีผลทวีคูณในการสรางรายไดหมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะทําใหผลผลิตสวนรวมของประเทศมีคาทวีคูณขึ้น นอกจากนี้การ
ทองเที่ยวกอใหเกิดการหมุนเวียนและการกระจายรายไดสูภูมิภาค เมื่อมีการเดินทางทองเที่ยวไปยัง
แหลงทองเที่ยวที่อยูตามภูมิภาค กอใหเกิดการสรางสรรคการพัฒนาภูมิภาคตอเนื่องกันไปเปน
ลูกโซ อีกทั้งยังเปนการสรางงานใหมใหกับภูมิภาคเพื่อการสนับสนุนการทองเที่ยว 
 การทองเที่ยวมีบทบาทในการกระตุนใหเกิดการผลิตและการนําเอาทรัพยากร โดยเฉพาะ
ทรัพยากรในทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสม โดยอยูในรูปของสินคาและบริการ
เกี่ยวกับการทองเที่ยว นับไดวาการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่ไมส้ินเปลืองวัตถุดิบ ผลผลิต
สามารถจําหนายไดทุกเวลาขึ้นอยูกับความเหมาะสม และความสามารถในการจําหนาย และยังชวย
กระตุนใหเกิดการผลิตเปนวงจรหมุนเวียนภายในประเทศ ทําใหเกิดการสรางงานสรางอาชีพใหกับ
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ประชาชนทั้งทางตรงและทางออม เปนการลดปญหาการวางงาน ประชากรมีรายไดสงผลให
รัฐบาลสามารถเก็บภาษีอากรไดเต็มเม็ดเต็มหนวย 
 นอกจากนั้น การทองเที่ยวมีสวนในการสงเสริมความสัมพันธของมนุษยชาติ สันติภาพ 
ความเปนมิตรไมตรี ความเขาใจอันดีระหวางเจาบานและผูมาเยือน การอนุรักษฟนฟูมรดกทาง
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ความภาคภูมิใจ ความสํานึกและตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม 
ตลอดจนการรักษาความเปนเอกลักษณของชาติ รูสึกหวงแหนและรักผืนแผนดินที่อยูอาศัย และที่
สําคัญไปกวานั้น การทองเที่ยวชวยใหประชาชนในชนบทรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รูจักใช
ทรัพยากรในทองถ่ิน มาประดิษฐของใชในรูปสินคาและบริการพื้นเมืองเพื่อรองรับการทองเที่ยว
ความสําคัญของการทองเที่ยวดังกลาว ทําใหการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวตองมีทิศทางและ
แนวทางที่เหมาะสม ซ่ึงตองใชกระบวนการในการวางแผนอยางเปนระบบ ตั้งแตการกําหนด
นโยบายที่ชัดเจน มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรหรือแผนแมบท จากนั้นนําแผนงานและโครงการ
ไปสูการปฏิบัติ โดยมีการอํานวยการและกํากับติดตามผลจนบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
สําหรับการสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็เชนเดียวกัน ตองมีการ
วางแผนสงเสริมการทองเที่ยว โดยมีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเขามารับผิดชอบตั้งแตการ
กําหนดนโยบาย การจัดทําแผนยุทธศาสตรหรือแผนแมบท แลวนําแผนไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 
ในการจัดทําแผนแมบทดานการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ถือวาเปนสิ่งสําคัญ
ที่สุดในการดําเนินงานดานการสงเสริมการทองเที่ยว โดยที่แผนดังกลาวจะเปนสิ่งที่บอกถึง
แนวทางในการดําเนินงาน แผนงาน โครงการตางๆ ที่จะตอบสนองตามเปาหมายและวัตถุประสงค
ที่วางไว โดยแผนแมบทควรมีระยะเวลา 3 - 5 ป ในสวนของการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวนั้น 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจดําเนินการได 3 แนวทาง ไดแก 

1) จัดจางสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยวดําเนินการจัดทํา
แผนแมบทเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 

2) สงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดทําแผนแมบทดานการทองเที่ยว 
หรือการจัดการฝกอบรมใหความรูในการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวใหแกเจาหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหเจาหนาที่สามารถจัดทําแผนฯไดเอง 

3) องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงภายในจังหวัดรวมกลุมกันเพื่อทําโครงการ
จัดทําแผนแมบทเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว โดยขอรับการสนับสนุนการดําเนินงานจากองคการ
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บริหารสวนจังหวัดเพื่อใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูประสานงานและอํานวยการในการ
จัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยว 
 ซ่ึงทั้ง 3 แนวทาง องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถเลือกดําเนินการไดตามความ
เหมาะสม โดยยึดหลักการของการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยว 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา สํารวจขอมูล และจัดหมวดหมูขอมูล  
  เปนขั้นตอนแรกของการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยว ขอมูลที่จําเปนใน
การจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจึงตองอาศัยขอมูลในดานตางๆ ประกอบนอกเหนือจากขอมูล
ทางดานการทองเที่ยว เพื่อใหไดภาพระดับกวาง และการพัฒนาการทองเที่ยวจะไดสอดคลองกับ
การพัฒนาดานอื่นๆ ดวย ขอมูลที่ตองทําการศึกษานั้นประกอบไปดวย 4 ดาน คือ ดานทั่วไป 
ดานแหลงทองเที่ยว ดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก และดานการตลาด โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1.1) สํารวจขอมูลดานทั่วไป ไดแก  
(1) สภาพทางกายภาพของพื้นที่ ไดแก 

 ที่ตั้งและเขตการปกครอง 
 สภาพภูมิประเทศ เชน ความสูงของพื้นที่ แหลงน้ํา 
 สภาพภูมิอากาศ เชน อุณหภูมิ ปริมาณฝนตก ทิศทางลม 

ฤดูกาล 
 ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาไม เหมืองแร 
 ภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย วาตภัย ลมมรสุม ปรากฏการณ 

สึนามิ 
 การใชที่ดิน  

(2) สภาพเศรษฐกิจ ไดแก 
 ผลผลิตมวลรวมของพื้นที่ 
 รายไดตอหัวของประชากร 
 อาชีพพื้นฐานของประชากร 
 โครงสรางทางเศรษฐกิจ 
 การจางงานทางตรงและทางออมจากการทองเที่ยว 
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(3) ลักษณะประชากร ไดแก 
 จํานวนและอัตราการเพิ่มประชากร 
 อัตราการเกิด การตาย การอพยพของประชากร 
 จํานวนแรงงานและสัดสวนของประชากรที่มีตอการทองเที่ยว 

(4) สภาพสังคม ไดแก 
 ประวัติความเปนมาของพื้นที่ 
 การนับถือศาสนา 
 สภาพการศึกษา 
 ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ การละเลน กีฬาทองถ่ิน 
 สภาพทั่วไปดานสาธารณสุข 

1.2) สํารวจขอมูลดานแหลงทองเที่ยว ไดแก 
(1) แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน ปา เขา ถํ้า น้ําตก ชายหาด เกาะ 

เปนตน 
(2) แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร/ศาสนา เชน วัด โบราณสถาน 

เปนตน 
(3) แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เชน งานประเพณี กีฬา การละเลน 

เปนตน 
1.3) สํารวจขอมูลดานโครงสรางพื้นฐาน ไดแก 

(1) เสนทางโครงขายการคมนาคม 
(2) ระบบไฟฟา ประปา โทรศัพท 
(3) จํานวนรานคา รานอาหาร สถานบริการ 
(4) จํานวนที่พักคางแรม จํานวนหองพัก ราคาคาบริการ 

1.4) สํารวจขอมูลดานการตลาดทองเที่ยว ไดแก 
(1) จํานวนและที่มาของนักทองเที่ยว 
(2) แหลงทองเที่ยวและกิจกรรมที่นักทองเที่ยวสนใจ 
(3) การกระจายตัวของนักทองเที่ยว 
(4) โครงสรางของนักทองเที่ยว เชน เชื้อชาติ อายุ ศาสนา  
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(5) การใชจายของนักทองเที่ยว 
(6) รูปแบบการเดินทาง เชน ขับรถมาเที่ยวเอง มากับบริษัทนําเที่ยว 

  ขอมูลทั้ง 4 ดานนี้อาจมีวิธีรวบรวมที่แตกตางกันออกไป เชน ขอมูล
เกี่ยวกับสภาพพื้นฐานทั่วไป สวนใหญจะสามารถรวบรวมไดจากเอกสารและสวนราชการที่
เกี่ยวของโดยตรง แตขอมูลดานการทองเที่ยวทั้งดานทรัพยากรการทองเที่ยว การตลาดการ
ทองเที่ยว และความพรอมดานการทองเที่ยว ตองอาศัยเทคนิคในการเก็บขอมูลเพิ่มขึ้น เชน การ
สํารวจภาคสนาม เพื่อจะไดรูจักพื้นที่ สัมผัสความรูสึก และรับรูปญหาที่แทจริง การสังเกตการณ
และการออกแบบสัมภาษณเก็บขอมูลก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะชวยใหไดมาซึ่งขอมูลดานการทองเที่ยว
ที่คอนขางเที่ยงตรง 
 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหและกําหนดขอไดเปรียบเสียเปรียบดานการทองเที่ยว  
  เปนการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเบื้องตนมาทําการวิเคราะหเพื่อหาจุดแข็ง
จุดออน โอกาส และอุปสรรคดานการสงเสริมการทองเที่ยวของทองถ่ิน โดยการเปรียบเทียบกับ
พื้นที่ใกลเคียงวาศักยภาพดานการทองเที่ยวของพื้นที่ สามารถแขงขันกับพื้นที่เปนแบบเดียวกันได
หรือไม อยางไร ประเด็นที่ควรนํามาพิจารณาในการวิเคราะหและกําหนดขอไดเปรียบเสียเปรียบ
ดานการทองเที่ยว ไดแก 

2.1) ภาพลักษณดานการทองเที่ยว หมายถึง การรับรูของคนทั่วไปตอการ
ทองเที่ยวของทองถ่ิน เชน เมื่อพูดถึงวัฒนธรรมแบบชาวเหนือ คนก็จะนึกถึง จ.เชียงใหม เมื่อพดูถึง
หาดใหญ คนก็จะนึกถึงแหลงจับจายซื้อของ เปนตน 

2.2) ที่ตั้ง หมายถึง ตําแหนงที่ตั้งของพื้นที่ทองเที่ยวอยูในเสนทางเดินทาง
ทองเที่ยวหลักของประเทศ หรือมีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจใกลเคียงหรือไม  

2.3) ความสนใจของทองถ่ิน หมายถึง ทัศนคติของคนในทองถ่ินตอการ
ทองเที่ยววาเปนไปในทิศทางใดและมากนอยแคไหน โดยเฉพาะองคกรพัฒนาเอกชน เชน ชมรม 
สมาคมดานการทองเที่ยวในทองถ่ิน มีความเขมแข็งเพียงใด 
  นอกจากประเด็นหลักเหลานี้แลว ประเด็นอื่นๆ เชน นโยบายระดับชาติ 
ระดับจังหวัด โครงการพัฒนาดานอื่นๆ สถานการณทางการเมือง เปนตน ตางกม็สีวนตอการพจิารณา
ขอไดเปรียบเสียเปรียบดานการทองเที่ยวของพื้นที่ทั้งสิ้น ซึ่งการพิจารณาตองนําประเด็นตางๆ 
มาพิจารณาในภาพรวมเพื่อที่จะไดทราบวา การจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวควรจะพัฒนาไปถึง
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ระดับไหน เชน ควรไดรับการพัฒนาขึ้นเปนแหลงทองเที่ยวหลักของภาค หรือเพียงพัฒนาเปน
แหลงทองเที่ยวของทองถ่ิน เปนตน 
 ขั้นตอนที่ 3 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย  
  หลังจากที่ไดวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคแลวจะทําใหมี
ขอมูลในการวางแผนและตัดสินใจ ดังนั้น จึงควรมีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายให
สอดคลองกับนโยบายและแผนของประเทศ ของจังหวัด ของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
 ขั้นตอนที่ 4 เขียนแผนงานและโครงการ  
  เมื่อมีวัตถุประสงคและเปาหมายที่มีความชัดเจนและทิศทางที่แนนอนแลว 
จําเปนที่จะตองเขียนแผนงานและโครงการ โดยแผนงานและโครงการควรจะสอดคลองกับ
นโยบาย และโครงการดังกลาวตองคํานึงถึงมาตรฐานดานการสงเสริมการทองเที่ยว 
 ขั้นตอนที่ 5 ดําเนินการตามแผนงานและโครงการ 
  ในขั้นตอนนี้ควรจะดําเนินการใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว มีการ
ใชงบประมาณไดอยางเหมาะสม มีการอํานวยการและประสานงานไดอยางมีประสิทธิภาพจากการ
ดําเนินการจัดทําแผนแมบทเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวทั้ง 5 ขั้นตอนนั้น องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะเห็นถึงภาพรวมของพื้นที่ทั่วไป ดานแหลงทองเที่ยว โครงสรางพื้นฐาน และการตลาด
การทองเที่ยว ซ่ึงสามารถนํามาวิเคราะห SWOT ในแงมุมของจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค 
ตลอดจนขอไดเปรียบเสียเปรียบทางการทองเที่ยว สุดทายก็จะเกิดแผนงาน โครงการตางๆ             
ที่สอดคลองกัน เพื่อสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวในทองถ่ิน ซ่ึงในหลักการนั้น การพัฒนาการ
ทองเที่ยวจะเนนหนักไปที่องคประกอบ 3 ดาน ไดแก 1) ดานแหลงทองเที่ยว 2) ดานบริการ
ทางการทองเที่ยว และ 3) ดานการตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยว ซ่ึงแนวทางการ
ปฏิบัติงานทั้ง 3 ดานมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
การพัฒนาแหลงทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

กระทําได 2 กรณีคือ 
1.1) กรณีที่มีแหลงทองเที่ยวอยูแลว  
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 กรณีที่มีแหลงทองเที่ยวอยูในทองถ่ินอยูแลว องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองดําเนินการบํารุง ดูแลรักษาแหลงทองเที่ยว ตามรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ดําเนินการปรับปรุงดานกายภาพของแหลงทองเที่ยว เชน 
โครงสรางเสนทางเดิน ที่พัก ซุมประตู เปนตน 

(2) ดําเนินการปรับปรุงดานการบริการและสิ่งอํานวยความ
สะดวก เชน ที่จอดรถ หองจําหนายบัตร รานจําหนายสินคา หองน้ํา ปายบอกเสนทาง เปนตน 

(3) ดําเนินการปรับปรุงดานการบริหารจัดการ เชน ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ เปนตน 

(4) ดําเนินการปรับปรุงดานสภาพแวดลอม เชน มลพิษทาง
เสียง ฝุนละออง น้ําเสีย ขยะและสิ่งปฏิกูล เปนตน 

1.2) กรณีที่ยังไมมีแหลงทองเที่ยว 
    กรณีที่ยังไมมีแหลงทองเที่ยวอยูในทองถ่ิน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองดําเนินการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม ตามรายละเอียด ดังนี้ 

(1) คนหาจุดเดน หรือจุดดึงดูดของทองถ่ินทางดานการทองเที่ยว 
เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต เปนตน 

(2) ดําเนินการสราง พัฒนาทางดานกายภาพ เชน โครงสราง 
เสนทางเดิน ที่พักผอน เปนตน 

(3) ดําเนินการสราง พัฒนาทางดานการบริการและสิ่งอํานวย
ความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองจําหนายบัตร รานจําหนายสินคา หองน้ํา ปายบอกเสนทาง เปนตน 

(4) ดําเนินการสราง พัฒนาทางดานการบริหารจัดการ เชน 
ผูรับผิดชอบ งบประมาณ เปนตน 

(5) ดําเนินการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหาทางดาน
สภาพแวดลอม เชน มลพิษทางเสียง ฝุนละออง น้ําเสีย ขยะ และสิ่งปฏิกูล เปนตน 

2) การพัฒนาบริการทองเที่ยวในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
   การดําเนินการพัฒนาบริการการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้น ดําเนินการไดโดยการพิจารณาจากองคประกอบของดานการบริการทองเที่ยว ทั้ง                
8 องคประกอบดังนี้ 
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2.1) บริการดานความปลอดภัย 
2.2) บริการภัตตาคารและรานอาหาร 
2.3) บริการสินคาและของที่ระลึก 
2.4) บริการที่พักคางแรมสําหรับนักทองเที่ยว 
2.5) บริการนําเที่ยวและมัคคุเทศก 
2.6) บริการดานบันเทิงและนันทนาการ 
2.7) บริการดานสารสนเทศ 
2.8) บริการดานการขนสง 

3) การพัฒนาการตลาดการทองเที่ยว 
   การดําเนินการพัฒนาการตลาดการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้น ดําเนินการไดโดยการพิจารณาจากการดําเนินงานดานการตลาดการทองเที่ยว ทั้ง 3 ดาน 
ดังนี้ 

3.1) การกําหนดแผนการตลาดทองเที่ยว 
3.2) การสรางเสนทางหรือกิจกรรมทองเที่ยว 
3.3) การโฆษณาไปยังกลุมเปาหมาย 

   สําหรับตัวอยางของการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยว ไดนําเสนอ
แผนแมบทดานการพัฒนาการทองเที่ยว กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน กลุมที่ 2 ซ่ึงจัดทําโดยคณะ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไวเปนแนวทางในภาคผนวก ก. 

2.6   การมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมการทองเที่ยว 
 การพัฒนาการทองเที่ยวกอใหเกิดผลประโยชนตอชุมชนทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม
คือ เกิดการสรางงาน พัฒนาอาชีพที่เกี่ยวเนื่อง มีแหลงรายไดใหม ระบบสาธารณูปโภคไดรับการ
พัฒนาหรือปรับปรุงเนื่องจากระบบการทองเที่ยว และมีความกาวหนาทางสาธารณสุข ปลอดภัย
จากโรคภัย แตในขณะเดียวกันชุมชนจะไดรับผลกระทบดานลบดวย เชน ชุมชนที่เติบโตเร็ว
เกินไป โครงสรางของชุมชนอาจเปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรมเดิมและวิถีชีวิตของชุมชนถูกกลืนไป
กับอิทธิพลของวัฒนธรรมจากภายนอก ที่ผานมาชุมชนแทบไมไดรับประโยชนที่แทจริงจากการ
ทองเที่ยว เนื่องจากผูมีโอกาสมากกวาไดแสวงหาผลประโยชนจากชุมชนและทรัพยากร โดยให
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ประโยชนตอชุมชนเพียงเล็กนอยและสรางผลกระทบทางลบไวมาก การลดผลกระทบของการ
ทองเที่ยวตอชุมชน การสรางโอกาสและประโยชนที่แทจริงแกชุมชนและทองถิ่นจะเกิดขึ้นได
ก็ตอเมื่อชุมชนมีโอกาสในการเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาการทองเที่ยวเทานั้น ดังนั้น
การมีสวนรวมของชุมชนจึงเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดองคประกอบหนึ่งของการทองเที่ยว
โดยเฉพาะอยางยิ่งการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 การเขามามีสวนรวมของชุมชนโดยใหชุมชนมีสวนสําคัญในการกํากับดูแล ควบคุมการ
ทองเที่ยวใหมากขึ้น และสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี เนื่องจากเปนเจาของทองถ่ินเกิด
ความรักและหวงแหนทรัพยากรการทองเที่ยวทั้งธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ชวยกันดูแลความ
สะอาดเรียบรอย ความรมร่ืนของทองถ่ิน รวมทั้งมีสวนรวมในการดูแลความสงบเรียบรอย ความ
ปลอดภัย  และชุมชนสามารถใหบริการและใหขอมูลดานความเปนอยูและวัฒนธรรมกับ
นักทองเที่ยวไดเปนอยางดี ดังนั้นจะตองสงเสริมใหชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม มีกิจกรรมในการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ โดยกอใหเกิด
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด 
 การเขามามีสวนรวมของชุมชนควรตองมีสวนรวมตลอดกระบวนการ เพื่อใหเกิดประโยชน
ตอทองถ่ิน คือ กระจายรายได ยกระดับคุณภาพชีวิต ไดรับผลตอบแทนมาบํารุงรักษาแหลง
ทองเที่ยว และสามารถควบคุมการพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพมีการรักษาระบบนิเวศที่
ยั่งยืน สังคมมีการพัฒนาอยางเหมาะสม มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดวยการพัฒนาของทองถ่ินเอง 
 ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงควรมีแนวทางในการเปดโอกาสใหชุมชน กลุม
ผูนําชุมชน และองคกรตางๆ มีสวนรวมตั้งแตเร่ิมตนจนกระทั่งจบกระบวนการในการบริหาร
จัดการการทองเที่ยว โดยมีสวนรวมดังนี้ 
 2.6.1 สํารวจศักยภาพของชุมชน 
 2.6.2 เตรียมความพรอมของชุมชน 

1) จัดเวทีพบปะพูดคุยและประชุมผูมีสวนเกี่ยวของและผูสนใจ วิเคราะหผลดี 
ผลเสียของการจัดการทองเที่ยวตอทองถ่ินและชุมชน 

2) ใหความรูแกชุมชนถึงกระบวนการจัดการการทองเที่ยวที่อนุรักษธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดลอมโดยการจัดอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 

3) จัดกิจกรรม สนับสนุน และสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
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4) สรางความเขมแข็งในการทํางานรวมกันซึ่งดําเนินการไดในลักษณะตางๆ คือ 
- ใชส่ือตาง ๆ ชวยในการเสนอขอมูลขาวสารระหวางกัน 
- ใชกระบวนการกิจกรรมกลุม 
- จัดอาสาสมัคร 
- ปลูกฝงเยาวชนใหมีสวนรวมในการพิทักษทรัพยากรแหลงทองเที่ยว 

5) กําหนดเปาหมาย วางแผนการทํางานและกิจกรรมตางๆ รวมกัน 
6) จัดรูปแบบองคกร กําหนดบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบและการจัดสรร

ผลประโยชน 
2.6.3 สํารวจขอมูล ทรัพยากรแหลงทองเที่ยว กําหนดพื้นที่และกลุมเปาหมาย 
2.6.4 ประชาสัมพันธ จัดหานักทองเที่ยวและวางแผนการตลาด 
2.6.5 พัฒนามัคคุเทศก ผูประสานงานและบุคลากร 
2.6.6 เตรียมความพรอม และปฏิบัติการโครงการนํารอง 
2.6.7 สรุปและประเมินผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมนํารอง 
2.6.8 พัฒนาปรับปรุงกระบวนการโดยการวิเคราะหกระบวนการในการจัดการทองเที่ยว

และองคประกอบตาง ๆ 
2.6.9 เสริมสรางเครือขายความรวมมือระหวางองคกรปกครองทองถ่ินกับหนวยงาน

ภายนอก 

2.7   สาระสําคัญของมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการทองเที่ยว 
 จากการศึกษารวบรวมเอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยว 
ซ่ึงองคกรภาครัฐและองคกรอิสระไดจัดทําและประกาศใช ตลอดจนพระราชบัญญัติตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย สรุปไดดังนี้  

2.7.1 ดานแหลงทองเที่ยว ที่เกี่ยวของ คือ พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 
ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาว ประกอบดวย หมวดตาง ๆ จํานวน 3 หมวด 38 มาตรา และบทเฉพาะกาล 
โดยภาพรวมพระราชบัญญัตินี้มีเนื้อหาสําคัญไดแก การกําหนดปาสงวนแหงชาติ การควบคุมและ
รักษาปาสงวนแหงชาติ และบทกําหนดโทษ โดยในแตละดานสรุปได ดังนี้  
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1) ดานการกําหนดปาสงวนแหงชาติ ดานนี้ไดกลาวถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลง
เขตและการเพิกถอนปาสงวนแหงชาติ การปกหลักเขตและปายหรือเครื่องหมายแสดงแนวเขต
ปาสงวนแหงชาติ ซ่ึงตองทําอยางเปดเผยและเห็นไดงาย นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีกรรมการปาสงวน
แหงชาติมีการกําหนดอํานาจหนาที่ของกรรมการดวย ในดานการอางสิทธิ์หรือการทําประโยชน
ของบุคคลกอนการกําหนดเขตปาสงวนไดระบุขั้นตอนไวอยางชัดเจน  สวนประเด็นที่มี
ความสําคัญของหมวดนี้คือ การที่สวนราชการหรือองคกรของรัฐที่มีความตองการใชพื้นที่ภายใน
เขตปาสงวนแหงชาติเพื่อประโยชนของรัฐสามารถทําได ซ่ึงในสวนนี้มีความเกี่ยวของกับการ
สงเสริมการทองเที่ยวโดยตรง เนื่องจากแหลงทองเที่ยวจํานวนมากอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ 

2) ดานการควบคุมและการรักษาปาสงวนฯ เปนเนื้อหาเกี่ยวกับการยึดถือครอง
ทําประโยชนในที่ดินปาสงวนฯ การกําหนดอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อประโยชนใน
การควบคุม ดูแล รักษาหรือบํารุงปาสงวนแหงชาติ และการดําเนินการตามกฎหมายอื่นๆ ของ
เจาหนาที่ของรัฐ 

3) ดานการลงโทษในกรณีที่ผูใดฝาฝนและกระทําใหเกิดความเสียหายและ
ทําลายหลักเขต ปาย หรือเครื่องหมายตางๆ ตลอดจนการไมปฏิบัติตามระเบียบที่ทางราชการ
กําหนดขึ้น โดยโทษที่กําหนดไวมีทั้งจําคุกและปรับเปนเงินตามจํานวนตามแตละกรณี 

2.7.2 ดานการบริการการทองเที่ยว ในดานนี้มีมาตรฐานและกฎหมายเกี่ยวกับการ
สงเสริมการทองเที่ยว สรุปไดดังนี้ 

1) มาตรฐานเกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยวมี 4 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐาน
ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) มาตรฐานโรงแรม มาตรฐานโครงการ Clean Food 
Good Taste และมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน โดยแตละมาตรฐานมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

1.1) มาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท เปนมาตรฐานที่สํานักงานพัฒนา    
การทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการประเมินศักยภาพ
โฮมสเตยในประเทศไทย เมื่อป พ.ศ. 2547 และใชเปนคูมือของผูประกอบการในการพัฒนาโฮมสเตย
ใหไดคุณภาพมาตรฐาน และไดประกาศใชอยางเปนทางการแลว 

 สําหรับกรอบมาตรฐานและตัวช้ีวัดประกอบดวย มาตรฐาน 8 ดาน และ 43 
ตัวช้ีวัด ไดแก  
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(1) มาตรฐานดานที่พัก  มี  7 ตัวช้ีวัด  ซ่ึงมีจุดเนนที่ตัวบานและ
สภาพแวดลอมที่มีความมั่นคง ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย และไมทําลายสิ่งแวดลอม  

(2) มาตรฐานดานอาหารและโภชนาการ มี 6 ตัวช้ีวัด โดยเนนในดาน
การปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ภาชนะที่สะอาด น้ําดื่มน้ําใชสะอาด และมีบริการรานอาหารในชุมชน  

(3) มาตรฐานดานความปลอดภัย มี 5 ตัวช้ีวัด มาตรฐานดานนี้เนนให
ความสําคัญตอความปลอดภัยของนักทองเที่ยว โดยกําหนดใหมีเวรยามดูแลความปลอดภัย มีเครื่องมือ
ส่ือสาร การปฐมพยาบาลเบื้องตน การเตือนภัยนักทองเที่ยว และจัดระบบความปลอดภัยอื่นๆ 
ในชุมชน  

(4) มาตรฐานดานการจัดการ มี 8 ตัวช้ีวัด มีจุดเนนอยูที่การมีสวนรวม
ของชุมชนในการบริหารจัดการโฮมสเตย การจัดบริการแกนักทองเที่ยวอยางเหมาะสม ตั้งแต
กอนเดินทางเขามาพักที่โฮมสเตย จนถึงเวลาที่นักทองเที่ยวเดินทางกลับ นอกจากนี้ ยังเนน
การบริหารที่ยึดหลักการที่วา การทําโฮมสเตยไมควรใหสงผลกระทบตออาชีพหลักของชุมชน  

(5) มาตรฐานดานกิจกรรมทองเที่ยว มี 6 ตัวช้ีวัด มาตรฐานดานนี้มุงให
ชุมชนรูจักการใชทรัพยากรทางการทองเที่ยวในทองถ่ินและกิจกรรมในชุมชนเปนสิ่งจูงใจ
นักทองเที่ยวใหเดินทางเขามาพักในโฮมสเตย โดยยึดหลักการรักษาศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินของตน  

(6) มาตรฐานดานสภาพแวดลอม มี 4 ตัวช้ีวัด จุดเนน คือ การดูแล
รักษาสภาพแวดลอม โดยพื้นที่หลักของแหลงทองเที่ยวยังคงสภาพเดิม  

(7) มาตรฐานดานมูลคาเพิ่มมี 4 ตัวช้ีวัด มุงใหชุมชนมีรายไดเพิ่มจาก
ภูมิปญญาทองถ่ิน เชน รานขายของที่ระลึก และโอกาสในการเผยแพรวัฒนธรรมของชุมชน เปนตน 

(8) มาตรฐานดานการสงเสริมการตลาดมี 3 ตัวช้ีวัด เปนมาตรฐานที่
มุงใหผูประกอบการโฮมสเตยสามารถทําการตลาดดวยตนเองไดดวยการผลิตสื่อเผยแพรขาวสาร
ขอมูลโฮมสเตยดวยตนเอง และรวมกับองคกรทางการทองเที่ยวในดานการตลาดดวย 
   มาตรฐานและตัวช้ีวัดดังกลาวไดนําไปใชประโยชนอยางกวางขวางใน
ระดับประเทศและระดับอาเซียน ไดมีการประเมินโฮมสเตยทั่วประเทศ และมีการมอบตราสัญลักษณ
ใหแกโฮมสเตยที่ผานเกณฑการประเมินแลวหลายแหง ในขณะนี้ยังมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
จึงอาจกลาวไดวา ประเทศไทยเปนประเทศแรกในกลุมอาเซียนที่ไดมีการพัฒนามาตรฐานโฮมสเตย 
หรือที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทอยางเปนรูปธรรม 
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   1.2) มาตรฐานโรงแรม หมายถึง การกําหนดคุณภาพและคุณลักษณะของ
โรงแรมในแตละระดับมาตรฐานที่จะถือเปนหลักเกณฑในการเทียบกําหนดใหโรงแรมในแตละ
ระดับมาตรฐานพึงมีเปนมาตรฐานที่สมาคมโรงแรมไทยจัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ คือ 
การสงเสริมอุตสาหกรรมการโรงแรมในประเทศไทยใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน และการบริการ
ที่ดี มีจิตสํานึกตอวิชาชีพและการใชทรัพยากรอยางคุมคา ตลอดจนเปนการคุมครองผูบริโภคอีก
ทางหนึ่งดวย 
   ในการพิจารณาวาโรงแรมใดมีมาตรฐานในระดับใดใน 5 ระดับ คือ ระดับ
หาดาว ลงมาจนถึงระดับหนึ่งดาวนั้น พิจารณาจากปจจัยหลัก ไดแก  

(1) สภาพทางกายภาพ เชน ที่ตั้ง และสภาพแวดลอม เปนตน  
(2) การกอสราง เชน โครงสรางทางกายภาพของโรงแรม ระบบใน

โรงแรม การเลือกใชวัสดุ และระบบความปลอดภัย เปนตน 
(3) ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูเขาพักและผูมาใชบริการ เชน 

ปริมาณของใชที่จัดให และอุปกรณตกแตง เปนตน  
(4) คุณภาพการบริการและการรักษาคุณภาพ เชน บุคลิกภาพ คุณภาพ

การบริการ ความสะอาด สุขอนามัย และชื่อเสียงของโรงแรม เปนตน  
(5) การบํารุงรักษาโรงแรมและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ภายใน

โรงแรม สวนขอบเขตการครอบคลุมของมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทยไดกําหนดไว 3 ลักษณะ 
ไดแก  

- มาตรฐานการกอสรางและสิ่งอํานวยความสะดวก  
- มาตรฐานการบํารุงรักษา  
- มาตรฐานคุณภาพการบริการ 

    ขั้นตอนอื่นๆ เกี่ยวกับการพิจารณาวาโรงแรมใดจะไดรับมาตรฐานใน
ระดับใดนั้น สมาคมโรงแรมไดกําหนดหลักเกณฑอ่ืนๆ ประกอบดวย คุณสมบัติของโรงแรมที่จะ
ขอใหรับรองมาตรฐาน ซ่ึงเปนไปตามความสมัครใจ ตลอดจนวิธีการรับรองมาตรฐานนั้นดําเนินการ
ในรูปของคณะกรรมการรับรองมาตรฐานภายใตองคกรที่ช่ือวา “มูลนิธิพัฒนามาตรฐานและ
บุคลากรในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว” ในปจจุบันมีโรงแรมจํานวนมากไดขอรับรอง
มาตรฐานและไดนําผลการประเมินมาใชประโยชนเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภคหรือ
นักทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ 
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   1.3) มาตรฐานโครงการ Clean Food Good Taste หรือเรียกอีกชื่อวา “โครงการ
อาหารสะอาด รสชาติอรอย” เปนโครงการที่จัดทําขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวง 
สาธารณสุข เปนผูดําเนินการภายใตนโยบายสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนมีการสรางเสริม
สุขภาพและมีหลักประกันสุขภาพ โดยไดเชื่อมโยงโครงการนี้เขาสูธุรกิจการทองเที่ยว ซ่ึงมุง
สนับสนุนนโยบายที่จะทําใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการทองเที่ยว โดยใชปจจัยดานอาหารเปน
ส่ิงดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติหันมาทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น 
ดังนั้น โครงการนี้จึงไดกําหนดวัตถุประสงคไว 3 ประการ ไดแก  

(1) เพื่อลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารและน้ําที่
ไมสะอาด ซ่ึงมีสาเหตุจากรานจําหนายอาหาร โรงอาหาร และแผงลอยจําหนายอาหาร  

(2) สงเสริมการจัดบริการอาหารในแหลงทองเที่ยวใหถูกสุขลักษณะ 
โดยมีการบริการอาหารที่สะอาดปลอดภัยแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ  

(3) สงเสริมใหทองถ่ินจัดการการบริการดานอาหารและสิ่งแวดลอม
ในแหลงทองเที่ยวใหถูกสุขลักษณะและปลอดภัยตอผูบริโภค สวนเปาหมายการดําเนินงานของ
โครงการจะครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบ จําหนายอาหาร อันไดแก รานจําหนายอาหาร แผงลอย
จําหนายอาหาร และโรงอาหารที่จําหนายในทุกพื้นที่ของประเทศไทย 
   โครงการฯ ไดกําหนดกลยุทธและแนวทางการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุตาม 
วัตถุประสงค โดยกําหนดไว 4 กลยุทธ ไดแก  

(1) การสรางพหุภาคี เพื่อใหมีเครือขาย และเปนเจาของโครงการ
รวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

(2) การประกันคุณภาพเพื่อสรางระบบติดตามและตรวจสอบได 
(3) การสรางความยั่งยืน โดยเนนใหทุกฝายมีสวนรวมอยางกวางขวาง 
(4) การประชาสัมพันธ เพื่อชักชวนผูประกอบการเขารวมโครงการ 

สรางความมั่นใจใหแกผูบริโภคและเปนแรงกดดันทางสังคมใหสถานที่ปรุง ประกอบ และจําหนาย
มีการปรับปรุงใหไดมาตรฐาน ตลอดจนการใชส่ือมวลชนเปนกลวิธีในการเขาถึงกลุมเปาหมาย 
   สําหรับหลักเกณฑในการพิจารณาใช “มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร” โดย
แตละกลุมเปาหมาย (ไดแก รานจําหนายอาหาร แผงลอยจําหนายอาหาร และโรงอาหาร) มีขอกําหนด
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารแตกตางกัน กลาวคือ รานจําหนายอาหารมีมาตรฐาน
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สุขาภิบาลอาหารจํานวน 15 ขอ แผงลอยฯ มีมาตรฐานฯ 12 ขอ และโรงอาหารมีมาตรฐานฯ 30 ขอ 
โดยแตละกลุมมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ 

(1) รานจําหนายอาหาร มีขอกําหนดความสะอาดของสถานที่รับประทาน
อาหารที่ปรุงและเตรียมอาหาร คุณภาพของอาหารที่นํามาปรุง ภาชนะที่สะอาด อุปกรณตางๆ ที่ใช
ปรุงอาหาร ตลอดจนการดูแลขยะมูลฝอย หองน้ําหองสวม และความสะอาด และถูกสุขลักษณะ
ของผูปรุง และผูบริการ เปนตน 

(2) แผงลอยจําหนายอาหาร มีขอกําหนดเกี่ยวกับสภาพของแผงลอยตอง
ทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดงาย มีสภาพดี เปนระเบียบ นอกนั้นไมแตกตางจากรานจําหนายอาหาร 

(3) โรงอาหาร มีขอกําหนดมากกวา 2 กลุมแรก เนื่องจากสภาพของพื้นที่
กวางขวางกวาโดยขอกําหนดสวนใหญไมแตกตางกัน แตมีรายละเอียดในแตละดานมากกวา 
   นอกจากเกณฑมาตรฐานทางกายภาพดังกลาวขางตนแลว ยังมีหลักเกณฑ
ทางแบคทีเรีย โดยการตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรียอยางงายดวยน้ํายาตรวจเชื้อโคลิฟอรมขั้นตน    
(SI-2) จํานวน 10 ตัวอยาง คือ ตัวอยางอาหาร (5 ตัวอยาง) ตัวอยางภาชนะ (3 ตัวอยาง) และตวัอยาง
มือผูสัมผัสอาหาร (2 ตัวอยาง) รวมทั้งเกณฑอ่ืนๆ อีก 4 ขอ ไดแก การจําหนายอาหาร โรงอาหาร
ในสถาบันตางๆ โรงครัวในโรงพยาบาล และซุปเปอรมาเก็ต ปมน้ํามัน และรานสะดวกซื้อตางๆ 
จะตองมีเกณฑการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนด 
   1.4) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมชุมชน (มผช.) เปนขอกําหนดคุณภาพ
ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑชุมชนและเปนที่ยอมรับของทุกฝายที่เกี่ยวของ ซ่ึงมาตรฐานดังกลาวคือ 
คุณภาพผลิตภัณฑที่สอดคลองกับการผลิตของผูผลิตชุมชนโดยเนนใหมีการนําไปปฏิบัติตาม
มาตรฐานไดโดยงาย ซ่ึงแนวคิดที่สําคัญในการกําหนด มผช. คือ เปนการสนับสนุนผูผลิตรายยอย
ใหทําผลิตภัณฑใหมีคุณภาพและสนับสนุนการตลาด โดยการใหเครื่องหมายรับรอง ซ่ึงจะเปนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและยกระดับการผลิตในระดับรากหญาหรือชุมชน โดยเฉพาะในดานการตลาดถอืไดวา
เปนการสงเสริมใหผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับและเพิ่มความนาเชื่อถือของผูซ้ือทั้งในและตางประเทศ 
   ในการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  ดําเนินการโดยสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) จะรับฟงขอมูลและขอคิดเห็นดานการกําหนดมาตรฐาน
จากผูเกี่ยวของ 3 ฝาย ไดแก ผูผลิตในชุมชน ผูบริโภค และนักวิชาการ เพื่อนํามากําหนดมาตรฐาน
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ผลิตภัณฑชุมชน หรือ มผช. ที่มีความเหมาะสมกับสภาพของชุมชน เปนที่ยอมรับของทุกฝาย และ
มีแนวทางปฏิบัติที่ไมซับซอน 
   สวนการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑชุมชนนั้น สมอ. จะใหการรับรอง โดย
การอนุญาตใหแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน และตรวจติดตามผลโดยการตรวจ
สถานที่ทําและเก็บตัวอยางมาทดสอบ ผูที่สามารถขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนตอง
มีคุณสมบัติ คือ 1) ผูผลิตในชุมชนตามโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑที่ไดรับการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติ (กอ.นตผ.) หรือ 2) กลุมหรือสมาชิก
ของกลุมเกษตรกร กลุมสหกรณ หรือกลุมอื่น ๆ ตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน เชน กลุมอาชีพ กลุม
ธรรมชาติ เปนตน 
  2) กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยวที่เนนดานการบริการการทองเที่ยว 
ไดแก พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ซ่ึงพระราชบัญญัติดังกลาว มีรายละเอียด ดังนี้ 
   2.1) พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 เปนพระราชบัญญัติ
ที่มีเนื้อหาสําคัญใน 2 ประเด็นหลัก คือ เรื่องของธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก โดยภาพรวมของ
พระราชบัญญัติมี 4 หมวด และ 1 บทเฉพาะกาล มีเนื้อหาสําคัญในเรื่องตางๆ ไดแก ธุรกิจนําเที่ยว 
มัคคุเทศก การควบคุมและบทกําหนดโทษ ซ่ึงรายละเอียดของเนื้อหาสรุปได ดังนี้ 
   ดานธุรกิจนําเที่ยว กลาวถึง การประกอบธุรกิจนําเที่ยวโดยกําหนดคุณสมบตัิ
ของผูขอรับใบอนุญาต เกณฑการอนุญาตและไมอนุญาตใหประกอบธุรกิจนําเที่ยว การปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงวาดวยมาตรฐานการประกอบธุรกิจนําเที่ยว การโฆษณา การจัดบริการนําเที่ยว การ
ใหบริการนําเที่ยว และการเพิกถอนใบอนุญาต ซ่ึงรายละเอียดดังกลาวผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว
จะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด สวนดานมัคคุเทศก กลาวถึงการขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก 
ซ่ึงกําหนดคุณสมบัติไวอยางชัดเจน รวมถึงสิ่งที่มัคคุเทศกตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวง
วาดวยการปฏิบัติหนาที่ การแตงกาย มารยาท และความประพฤติของมัคคุเทศก นอกจากนี้ยังมี
เร่ืองของการตออายุใบอนุญาต การสั่งพักใชใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาต 
   ในดานการควบคุม ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดมอบใหการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (ททท.) มีหนาที่ควบคุมธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
โดยใหนายทะเบียนมีอํานาจหนาที่ดําเนินการเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา สวน
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บทกําหนดโทษไดระบุโทษกรณีที่ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ ยวและมัคคุ เทศกกระทําผิดตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกดังกลาวขางตน เห็นไดวาเปนพระราชบัญญัติที่
ประกาศใชมาแลวประมาณ 15 ป และในขณะนี้ไดมีการยกรางพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใหม หลังจาก
ที่มีการจัดตั้งกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา โดยปรับปรุงเนื้อหาใหครอบคลุมถึงผูนําเที่ยว และมี
กองทุนคุมครองธุรกิจนําเที่ยวในรางพระราชบัญญัติฉบับใหมดวย 
   2.2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เปนพระราชบัญญัติที่
ปรับปรุงและประกาศใชใหเหมาะสมกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซ่ึงเกี่ยวของกับความ
เปนอยูและสภาพแวดลอมของมนุษย เพื่อใหสามารถกํากับดูแลและปองกันเกี่ยวกับการอนามัย
ส่ิงแวดลอมไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการกําหนดบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่ 
และบทกําหนดโทษ ใหสามารถบังคับใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมายอยางเครงครัด 
โดยพระราชบัญญัตินี้มีเนื้อหาสําคัญ ประกอบดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย สุขลักษณะของ
อาคาร เหตุรําคาญ การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว ตลาด สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ นอกนั้นเปนเนื้อหาเกี่ยวกับคณะกรรมการ
สาธารณสุข อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานฯ ใบอนุญาต และบทกําหนดโทษ เปนตน 
    เมื่อพิจารณาเนื้อหาของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กับการ
สงเสริมการทองเที่ยว พบวาโดยภาพรวมแลวมีสวนเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม ในทางตรง 
เชน ดานสถานที่จําหนายอาหารฯ เปนเรื่องของรานอาหารและภัตตาคาร และการจําหนายสนิคาใน
ที่สาธารณะ ซ่ึงเปนสวนบริการนักทองเที่ยว โดยเนื้อหาเนนการกํากับดูแลเกี่ยวกับที่ตั้ง เนื้อที่ 
แผนผัง หลักเกณฑเกี่ยวกับสิ่งปลูกสราง และสุขลักษณะการวางของ กําหนดเวลาปด-เปด ซ่ึงเปน
แนวปฏิบัติสําหรับผูประกอบการดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดใหอํานาจแก
ทองถ่ินในการดําเนินการตามกฎหมายดวย ถือไดวาเปนการกระจายภารกิจใหทุกฝายมีสวนรวม
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติและเพื่อความเปนอยูที่ดีของประชาชนและรักษา
สภาวะแวดลอม 
    กลาวโดยสรุป มาตรฐานและกฎหมายที่ เกี่ยวของกับการสงเสริมการ
ทองเที่ยวสามารถจําแนกเนื้อหาตามองคประกอบการสงเสริมการทองเที่ยวในระบบการทองเที่ยว 
(Tourism System) ซ่ึงมี 3 ดาน ไดแก ดานแหลงทองเที่ยว ดานการบริการการทองเที่ยว และดาน
การตลาดทองเที่ยว จากการวิเคราะหมาตรฐานและกฎหมายของประเทศไทยที่ผานมาสอดคลอง
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กับองคประกอบดังกลาว 2 องคประกอบ ไดแก ดานแหลงทองเที่ยว ซ่ึงมีพระราชบัญญัติปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ. 2507 เปนพระราชบัญญัติที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวของในเรื่องการใชพื้นที่ในบริเวณ
ปาสงวนเปนแหลงทองเที่ยว เชน แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีอยูจํานวนมากทั่วประเทศ 
เปนตน สวนดานการบริการการทองเที่ยว มีมาตรฐานและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ ไดแก 
มาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท หรือโฮมสเตย (Home Stay) มาตรฐานโรงแรม มาตรฐาน
โครงการ Clean Food Good Taste และมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ซ่ึงทั้ง 4 มาตรฐานดังกลาวมี
จุดเนนที่การใหบริการดานการทองเที่ยว โดย 2 มาตรฐานแรกเปนเรื่องของที่พักนักทองเที่ยว 
สวนมาตรฐานที่ 3 เปนเรื่องของการบริการดานรานอาหารและภัตตาคาร และมาตรฐานที่ 4 เปนเรื่อง
ของการจัดจําหนายของที่ระลึกที่เปนผลิตภัณฑชุมชน โดยทุกมาตรฐานมีเกณฑและขอกําหนด
วาดวยคุณภาพมาตรฐานที่มุงประโยชนของนักทองเที่ยวเปนสําคัญ และในขณะเดียวกันก็มุงใหเกิด
การทองเที่ยวอยางยั่งยืนอีกทางหนึ่งดวย 
   สําหรับพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 ถือไดวาเปน
กฎหมายที่กําหนดใหงานดานการบริการการทองเที่ยวในดานการนําเที่ยว ซ่ึงมี 2 สวนสําคญั ไดแก 
บริษัทหรือองคกรที่ทําหนาที่นําเที่ยว และมัคคุเทศก ไดกําหนดแนวปฏิบัติและบทลงโทษไวอยาง
ชัดเจนเชนกัน ในขณะที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายที่ระบุถึงสถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ตลอดจนการจําหนายสินคาในที่สาธารณะ ซ่ึงเนื้อหา
ดังกลาวเกี่ยวของกับการสงเสริมการทองเที่ยวโดยตรง สวนเนื้อหาอ่ืนๆ สวนใหญเปนเรื่องของ
อนามัยส่ิงแวดลอม และการดําเนินชีวิตของคนไทยโดยทั่วไป 
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บทที่  3 
มาตรฐานและตัวช้ีวัดดานการสงเสริมการทองเที่ยว  

 

 มาตรฐานและตัวช้ีวัดดานการสงเสริมการทองเที่ยวกําหนดไวเพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานดานการสงเสริมการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดมาตรฐาน
ออกเปน 3 ดาน ไดแก 
 3.1 มาตรฐานดานแหลงหรือกิจกรรมทองเที่ยว ประกอบดวย 

1) สนับสนุนหรือจัดใหมีเสนทางเขาถึงแหลงทองเที่ยว 
2) สนับสนุนหรือจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว 
3) สนับสนุนหรือจัดใหมีระบบดูแลรักษาแหลงทองเที่ยว 

 3.2 มาตรฐานดานการบริการการทองเที่ยว ประกอบดวย 
1) สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการดานความปลอดภัย 
2) สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการภัตตาคารและรานอาหาร 
3) สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการสินคาและของที่ระลึก 
4) สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการที่พักคางแรมสําหรับนักทองเที่ยว 
5) สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการนําเที่ยวและมัคคุเทศก 
6) สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการดานบันเทิง และนันทนาการ 
7) สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการดานสารสนเทศ 
8) สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการดานขนสง 

 3.3 มาตรฐานดานการตลาดทองเที่ยว ประกอบดวย 
1) สนับสนุนหรือจัดใหมีการกําหนดแผนการตลาดทองเที่ยว 
2) สนับสนุนหรือจัดใหมีการสรางเสนทางหรือกิจกรรมทองเที่ยวในแหลง

ทองเที่ยว 
3) สนับสนุนหรือจัดใหมีการโฆษณาไปยังกลุมนักทองเที่ยว 
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 โดยมาตรฐานในแตละดาน ไดกําหนดตัวช้ีวัดเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน        
โดยตัวช้ีวัดมี 2 ระดับ ไดแก  
 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน หมายถึง ตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญและเปนภารกิจที่ตอบสนองความ
จําเปนพื้นฐานในการสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดําเนินการ  
 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา หมายถึง ตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญและเปนภารกิจที่มีการพัฒนายกระดับ
การสงเสริมการทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือกาวหนามากกวามาตรฐานตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน 
และกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจจะทําหรือเลือกทําตามศักยภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ เชน ความพรอมทางดานงบประมาณ บุคลากร ฯลฯ  
 การสนับสนุนหรือจัดใหมี หมายถึง ในแตละมาตรฐานตัวช้ีวัด องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสามารถสนับสนุนใหผูเกี่ยวของเปนผูดําเนินการ ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อาจกําหนดมาตรฐานที่จะสนับสนุนภารกิจนั้นๆ เชน ปายบอกทางที่ไดมาตรฐานและการ
ประชาสัมพันธผานเว็บไซตของการทองเที่ยว ฯ เปนตน และ/หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ
ดําเนินการเองก็ไดในกรณีที่มีความพรอม  
 ซ่ึงรายละเอียดของมาตรฐานและตัวช้ีวัด แสดงไวในตาราง 3.1 ดังนี้ 
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ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการทองเที่ยว 
ระดับของตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

3.1 มาตรฐานดานแหลงหรือกิจกรรมทองเที่ยว 
1) สนับสนุนหรือจัดใหมีเสนทาง

เขาถึงแหลง   
 

(1) สนับสนุนหรือจัดใหมี 
เสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยว  

  มีเสนทางที่นักทองเที่ยวสามารถใช
เดินทางเขาถึงแหลงทองเที่ยวได เชน 
ทางเดินเทา ทางจักรยาน ถนน             
ทางเรือ ทางขี่ชาง ทางขี่มา เปนตน 

(2) สนับสนุนหรือจัดใหมี             
ปายบอกทางหรือแนะนํา
แหลงทองเที่ยว 

  มีปายที่ติดตั้งในตําแหนงที่เห็น
เดนชัด และนักทองเที่ยวสามารถ
มองเห็นไดงาย และปายดังกลาว  
ตองมีเนื้อหาถูกตอง ชัดเจน และ          
มีจํานวนเพียงพอ 

(3) สนับสนุนหรือจัดใหมี              
ปายบอกทางหรือแนะนํา          
แหลงทองเที่ยวตาม
มาตรฐานสากล  

  มีปายที่ติดตั้งในลักษณะเดียวกับ          
ขอ 2) โดยมีขนาด รูปแบบและ            
การติดตั้งตามมาตรฐานสากล              
ซึ่งสามารถขอรายละเอียดไดจาก
สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
ในพื้นที่ หรือกรมทางหลวง 

2) สนับสนุนหรือจัดใหมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกในแหลงทองเที่ยว 

   

(1) สนับสนุนหรือจัดใหมีหองน้ํา
สาธารณะอยางเพียงพอ  

  มีหองน้ําสาธารณะที่สะอาดและ          
มีปริมาณเพียงพอตอความตองการ
ของนักทองเที่ยว 

(2) สนับสนุนหรือจัดใหมี              
ถังขยะเพียงพอ 

  มีถังใสขยะเพื่อรองรับขยะจาก
นักทองเที่ยว ซึ่งอาจเปนถังขยะที่
ออกแบบใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมของแหลงทองเที่ยว
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ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการทองเที่ยว 
ระดับของตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

นั้นๆ มีคุณภาพดี ไมแตกราว รั่ว 
หรือเปนอันตรายตอนักทองเที่ยว 
และมีปริมาณเพียงพอ 

(3) สนับสนุนหรอืจัดใหมี              
ที่พักผอนสําหรับนักทองเที่ยว  

  มีที่พักผอนสําหรับนักทองเที่ยว เชน 
ศาลา หรือซุมพกัคอย และจัดใหมี        
มานั่ง โตะ เกาอี้ดวย 

(4) สนับสนุนหรือจัดใหมีระบบ
ไฟฟาแสงสวางในจุดตางๆ 
อยางเหมาะสมตามสภาพ
พ้ืนที่ 

  มีไฟฟาแสงสวางในจุดตางๆ             
อยางเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ เพื่อ 
สองสวางในเวลากลางคืน โดยเนน
ใหมีในจุดที่สําคัญที่เปนจุดเดน           
ของแหลง และจุดเสี่ยงที่อาจจะ
กอใหเกิดอันตรายแกนักทองเที่ยว 

(5) สนับสนุนหรือจัดใหมีหองน้ํา
สาธารณะที่ถูกสุขลักษณะ
อยางเพียงพอ 

 

  มีหองน้ําสําหรับนักทองเที่ยว  
เชนเดียวกับขอ 1) และมีการใหการ
บริการเพิ่มเติมเพื่อสุขลักษณะดาน
อื่นๆ เชน มีบริการกระดาษชําระ          
สบูลางมือ ผาเช็ดเทา มีการระบาย
อากาศในบริเวณหองน้ํา ฯลฯ  

(6) สนับสนุนหรือจัดใหมี
ศูนยบริการนักทองเที่ยว และ/
หรือสนับสนุนใหมีสํานักงาน
ที่ทําการของแหลงทองเที่ยว 

  มีศูนยบริการนักทองเที่ยว เพื่อเปน
สถานที่ใหขอมูลทางการทองเที่ยว
ภายในแหลงนั้นๆ และ/หรือ
สนับสนุนใหมีสํานักงานที่ทําการ
ของแหลงทองเที่ยว เพื่อใชเปน          
ที่ทําการสําหรับเจาหนาที่ที่ดูแล
แหลงทองเที่ยว และเปนสถานที่
สําหรับทํากิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับแหลงทองเที่ยวนั้น 

(ตอ) 
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ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการทองเที่ยว 
ระดับของตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

(7) สนับสนุนหรือจัดใหมี              
ที่ขายบัตรเขาชม                    
แหลงทองเที่ยว 

  มีที่ขายบัตรเขาชมแหลงทองเที่ยว 
เพื่อเปนชองทางสําหรับสรางรายได
ใหเกิดขึ้นภายในแหลง ซึ่งที่ขายบัตร
เขาชมแหลงทองเที่ยวอาจจะสรางขึ้น
ตางหากเพื่อใหสะดวก คลองตัว หรือ
อาจจะรวมอยูในศูนยบริการ
นักทองเที่ยวก็ได 

(8) สนับสนุนหรือจัดใหมี             
ปายแสดงขอมูลเฉพาะของ
แหลงทองเที่ยว 

  มีปายแสดงขอมูลเฉพาะของ             
แหลงทองเที่ยวเพื่อใหขอมูลกับ 
นักทองเที่ยวกอนที่จะเดินทางเขาไป
ในแหลงทองเที่ยว โดยรายละเอียด
ของปายควรแสดงถึงความเปนมา
ของแหลงทองเที่ยว รายละเอียด 
ภายในแหลง แผนที่แสดงจุดตางๆ 
เบอรโทรศัพทติดตอ เปนตน 

(9) สนับสนุนหรือจัดใหมี             
ลานทํากิจกรรม 

  มีลานทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
แหลงทองเที่ยว เพื่อชมการแสดง
หรือสาธิตกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่นๆ       
ที่เกี่ยวของตามสภาพของแหลง 

(10) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
ปรับภูมิทัศนภายในสถานที่
ทองเที่ยว 

  มีการปรับสภาพแวดลอมภายใน
สถานที่ทองเที่ยวใหมีความสวยงาม
เหมาะสมโดยยังคงสภาพเดิมของ
แหลงไวมากที่สุด เหมาะแกการเปน
แหลงทองเที่ยวของทองถิ่น โดยอาจ
ขอคําแนะนําจากศูนยการทองเที่ยว 
กีฬา และนันทนาการประจําจังหวัด 

(ตอ) 
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ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการทองเที่ยว 
ระดับของตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

(11) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
จัดซุมทางเขาที่สวยงาม 
เหมาะสม 

  มีการจัดตกแตงทางเขาใหมีความ
สวยงาม สอดคลองกับสภาพของ
แหลงทองเที่ยว เหมาะแกการเปนจุด
ถายภาพของนักทองเที่ยว โดยอาจขอ
คําแนะนําไดจากศูนยการทองเที่ยว 
กีฬา และนันทนาการประจําจังหวัด 

3) สนับสนุนหรือจัดใหมีระบบ           
การดูแลรักษาแหลงทองเที่ยว 

   

(1) สนับสนุนหรือจัดใหมี 
ผูรับผิดชอบในการจัดเก็บ
ขยะและสิ่งปฏิกูลตางๆ 

  มีผูรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาด
ในบริเวณแหลงทองเที่ยวของชุมชน
ใหมีความสะอาดอยางสม่ําเสมอ
รวมทั้งการจัดหาภาชนะรองรับขยะที่
เหมาะสมและเพียงพอ 

(2) สนับสนุนหรือจัดใหมี 
เจาหนาที่รับผิดชอบ              
ในการดูแลรักษามิให             
แหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรม 

  มีเจาหนาที่รับผิดชอบในการดูแล
รักษาแหลงทองเที่ยว ใหคงสภาพ
ความงามตามธรรมชาติ หรือมีคณุคา
ทางศิลปวัฒนธรรมเชนเดิม 

(3) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
สงเสริมใหชุมชนเขามา           
มีสวนรวมในการรับผิดชอบ
ดูแลรักษาแหลงทองเที่ยว
ของชุมชน 

  มีการสงเสริมใหชุมชนเขามารวม 
ดูแลรักษาแหลงทองเที่ยวของชุมชน 
เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกที่ดีตอการ
อนุรักษและการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว 

 
 มาตรฐานอางอิงและกฎหมายที่เกี่ยวของ : ในกรณีที่แหลงทองเที่ยวอยูในพื้นที่เขต
ปาสงวนแหงชาติ จําเปนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองศึกษาพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 
พ.ศ. 2507 (ภาคผนวก ข.)  
 

(ตอ) 
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ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการทองเที่ยว (ตอ) 
ระดับของตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

3.2 มาตรฐานดานการบริการการทองเท่ียว 
1) สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการ      

ดานความปลอดภัย   
 

(1) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
จัดเจาหนาที่เพื่อดูแลดาน
ความปลอดภัยใหแก 
นักทองเที่ยวตลอดจนความ
พรอมดานการปฐมพยาบาล
เบื้องตนแกนักทองเที่ยว 

  มีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดูแลความ
ปลอดภัยรวมทั้งปฐมพยาบาลเบื้องตน
แกนักทองเที่ยวเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น  
ซึ่งเจาหนาที่ดังกลาวควรมีความรู  
หรือไดรับการฝกอบรมความรูเรื่อง
การปฐมพยาบาลและการใหความ
ปลอดภัยแกนักทองเที่ยวจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

(2) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
เตรียมเครื่องมือสื่อสารให      
กับเจาหนาที่ เมื่อเกิดเหตุราย
หรือกรณีนักทองเที่ยว
เจ็บปวย 

  มีเครื่องมือสื่อสาร เชน โทรศัพท วิทยุ
สื่อสาร เพื่อใหเจาหนาที่ที่ดูแลแหลง
สื่อสารกับเจาหนาที่ภายนอกที่
เกี่ยวของในกรณีที่ เกิดเหตุรายตอ
นักทองเที่ยว และเพื่อใหนักทองเที่ยว
สื่อสารกับเจาหนาที่ในแหลงทองเที่ยว
เมื่อมีขอซักถามหรือเกิดเหตุราย 

(3) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
จัดทําปายประกาศเตือนจุด   
ที่อาจเกิดอันตราย 

  มีปายเตือนจุดอันตรายใหเห็นชัดเจน 
โดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ที่นักทองเที่ยวเขาใจได เชน ระวังทางลื่น 
ระวังรถ ระวังกลุมมิจฉาชีพ เปนตน  

(4) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
จัดทํารั้วหรืออุปกรณ 
ปองกันอันตราย 

  มีราวรั้วกันตกจากที่สูง กําแพง 
ปองกันดินถลม รั้วก้ันสัตวดุราย             
หวงชูชีพ เสื้อชูชีพ น้ํายาดับเพลิง            
เปนตนโดยจัดหาใหเหมาะสมตาม
สภาพของแหลงทองเที่ยว 
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ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการทองเที่ยว (ตอ) 
ระดับของตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

(5) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
เตรียมอุปกรณสัญญาณ
เตือนภัย 

  มีระบบสัญญาณเตือนภัยติดตั้งใน
แหลงทองเที่ยว เพื่อเตือนนักทองเที่ยว
ถึงภัยอันตรายที่กําลังจะเกิด หรือ
อาจจะเกิดขึ้น เชน สัญญาณเตือนภัย 
แผนดินไหว คลื่นสึนามิ สัญญาณ
เตือนเหตุไฟไหม สัญญาณเตือน 
น้ําปาไหลหลาก เปนตน 

2) สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการ
ภัตตาคารและรานอาหาร 

   

(1) สนับสนุนหรือจัดใหมี 
รานอาหารที่จําหนายอาหาร
ใหแกนักทองเที่ยว                
อยางเพียงพอ 

  มีรานจําหนายอาหารที่สะอาด 
ปลอดภัยถูกสุขลักษณะใหแก 
นักทองเที่ยวอยางเพียงพอ  

(2) สนับสนุนหรือจัดใหมี
ภัตตาคารหรือรานอาหาร       
ที่สะอาดและปลอดภัย
จําหนายอาหารใหแก 
นักทองเที่ยว หรือไดรับการ
รับรองมาตรฐานจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

  มีรานจําหนายอาหารที่สะอาด 
ปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยว ซึ่ง              
รานจําหนายอาหารดังกลาว ไดรับการ
รับรองมาตรฐานจากหนวยงานที่
เกี่ยวของจะเปนการเพิ่มความมั่นใจ   
แกนักทองเที่ยว (สําหรับโครงการ
สุขาภิบาลอาหาร สงเสริมการ
ทองเที่ยว สนับสนุนเศรษฐกิจไทย 
(Clean Food Good Taste) สามารถ
ขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได โดย           
ดูจากภาคผนวก ง. ขอมูลหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ) 
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ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการทองเที่ยว (ตอ) 
ระดับของตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

3) สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการ
สินคาและของที่ระลึก 

   

(1)  สนับสนุนหรือจัดใหมี 
สินคาและของที่ระลึก
บริการนักทองเที่ยว 

  มีสินคาของที่ระลึกจําหนายแก 
นักทองเที่ยว เพื่อใหนักทองเที่ยว
สามารถซื้อหากลับไปเปนของที่ระลึกได 
และเปนการสรางรายไดภายในแหลง
ทองเที่ยวดวย 

(2) สนับสนุนหรือจัดใหมี 
สินคาและของที่ระลึกที่ผลิต
โดยชุมชน หรือ OTOP ของ
ทองถิ่นบริการนักทองเที่ยว
โดยสินคาดังกลาวตองมี
เอกลักษณมีคุณภาพและ
ราคายุติธรรม และไดรับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน (มผช.) ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม  

  มีสินคาของที่ระลึกจําหนายแก 
นักทองเที่ยว โดยสินคานั้นเปน 
ผลิตภัณฑจากชุมชนหรือผลผลิตทาง
การเกษตร เปนตนและสินคาดังกลาว
ตองมีเอกลักษณ คุณภาพและราคา
ยุติธรรม (สําหรับมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชนสามารถขอรับรายละเอียด
เพิ่มเติมได โดยดูจากภาคผนวก ง.
ขอมูลหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยว) 

4)  สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการ         
ท่ีพักคางแรมสําหรับ
นักทองเที่ยว 

   

(1) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
จัดบริการที่พักที่สะอาด 
ปลอดภัย เชน โรงแรม 
โฮมสเตย เกสเฮาส วัด         
เปนตน 

  มีการจัดบริการที่พักที่สะอาด 
ปลอดภัย เชน โรงแรม โฮมสเตย          
เกสเฮาส วัด เปนตน 
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ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการทองเที่ยว (ตอ) 
ระดับของตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

(2) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
จัดบริการที่พัก เชน โรงแรม 
โฮมสเตย เกสเฮาส เปนตน 
โดยที่พักตองมีมาตรฐาน
เปนที่ยอมรับได เชน 
มาตรฐานโรงแรมของ
สมาคมโรงแรมไทย
มาตรฐานโฮมสเตยของ
กระทรวงการทองเที่ยว        
และกีฬา เปนตน หรือมี        
การใหขอมูล/ประสานงาน   
ที่พักที่บริเวณใกลเคียง 

  มีการจัดบริการที่พักที่สะอาด 
ปลอดภัย โดยที่พักดังกลาวไดรับการ
รับรองมาตรฐาน เชน มาตรฐาน
โรงแรม มาตรฐานโฮมสเตย ซึ่งจะเปน
การเพิ่มความมั่นใจแกนักทองเที่ยว
หรือกรณีที่ที่พักในแหลงทองเที่ยวเต็ม 
สามารถใหขอมูลที่พักที่ใกลเคียงได 
(สําหรับมาตรฐานโรงแรมและ
มาตรฐานโฮมสเตย สามารถขอรับ
รายละเอียดเพิ่มเติมได โดยดูจาก
ภาคผนวก ง. ขอมูลหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยว)  

5) สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการ 
นําเที่ยวและมัคคุเทศก 

   

(1) สนับสนุนหรือจัดใหมี            
ยุวมัคคุเทศกหรืออาสาสมัคร
นําเที่ยว คอยใหบริการนํา
นักทองเที่ยวเที่ยวชมใน
ทองถิ่น 

  มีนักเรียน นักศึกษาที่มีความรูในเรื่อง
ของแหลงทองเที่ยวนั้นหรือเจาอาวาส
หรือพระสงฆที่มีความรูเกี่ยวกับวัดที่
เปนแหลงทองเที่ยว หรือเจาหนาที่ปาไม 
หรืออุทยานแหงชาติ เปนผูนําเยี่ยมชม 

(2) สนับสนุนหรือจัดใหมี
มัคคุเทศกทองถิ่นที่ผานการ
ฝกอบรม คอยใหบริการนํา
นักทองเที่ยวเที่ยวชมใน
ทองถิ่น 

  มีมัคคุเทศกทองถิ่นที่ผานการฝกอบรม
จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
และขึ้นทะเบียนเปนมัคคุเทศกที่ 
ถูกตองตามกฎหมาย ทําหนาที่เปน
มัคคุเทศกนําเที่ยวในแหลงนั้นๆ 

6) สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการ
ดานบันเทิงและนันทนาการ 
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ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการทองเที่ยว (ตอ) 
ระดับของตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

(1) สนับสนุนหรือจัดใหมี 
กิจกรรมบริการเพื่อการ
พักผอนหยอนใจหรือ
นันทนาการ บันเทิง 
สนุกสนาน 

  มีการแสดง การละเลนตามประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่นไวบริการแก 
นักทองเที่ยว แตตองมีความเหมาะสม
และสอดคลองกับแหลงทองเที่ยว           
นั้นดวย 

7) สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการ
ดานสารสนเทศ 

   

(1) สนับสนุนหรือจัดใหมี
เอกสาร แผนพับขอมูลดาน
การทองเที่ยวเพื่อบริการแก
นักทองเที่ยว  

  มีระบบการใหขอมูลดานการทองเที่ยว 
เชน เอกสาร แผนพับ เพื่อบริการ
นักทองเที่ยว โดยการจัดทําเนนการ
ประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว 

(2) สนับสนุนหรือจัดใหมี
บริการติดตอสื่อสารทาง
โทรศัพท โทรสาร และ
อินเตอรเน็ต 

  มีระบบการติดตอสื่อสารทางโทรศัพท 
โทรสาร อินเตอรเน็ต บริการ
นักทองเที่ยว ในกรณีที่นักทองเที่ยว
ตองการ 

8) สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการ
ดานการขนสง 

   

(1) สนับสนุนหรือจัดใหมี
พาหนะโดยสารสาธารณะ
เขาถึงแหลง 

  มีพาหนะไวบริการนักทองเที่ยว เชน 
รถโดยสาร รถรบัจาง รถไฟ                    
เรือโดยสาร เปนตน 

(2) สนับสนุนหรือจัดใหมี
พาหนะโดยสารสาธารณะที่
มีระบบความปลอดภัย และ
อุปกรณอํานวยความสะดวก
เขาถึงแหลง 

  
 

มีพาหนะใหบริการนักทองเที่ยว             
โดยมีความปลอดภัยและมีอุปกรณ
อํานวยความสะดวกตามที่จําเปน เชน 
เสื้อชูชีพ อุปกรณชวยเหลือผูพิการ 
เปนตน 
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ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการทองเที่ยว (ตอ) 
ระดับของตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

(3) สนับสนุนหรือจัดใหมี
บุคลากรประจําพาหนะ          
มีความรู ทักษะที่สามารถ
สื่อสารกับนักทองเที่ยวไดดี 

  มีเจาหนาที่ประจําพาหนะที่มีความรู 
ทักษะ สามารถใหความรูแก 
นักทองเที่ยวไดดี 

 
มาตรฐานอางอิงและกฎหมายที่เก่ียวของ :  
1) มาตรฐานที่พกัสัมผัสวัฒนธรรมชนบท กระทรวงการทองเที่ยวและกฬีา 
2) มาตรฐานโรงแรม สมาคมโรงแรมไทย 
3) พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยว และมัคคุเทศก พ.ศ.2535 (ภาคผนวก ข.) 
4) มาตรฐานโครงการ Clean Food Good Taste กระทรวงสาธารณสุข  
5) มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน กระทรวงอุตสาหกรรม  
6) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ภาคผนวก ข.) 
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ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการทองเที่ยว (ตอ) 
ระดับของตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

3.3 มาตรฐานดานการตลาดการทองเท่ียว 
1) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ

กําหนดแผนการตลาดทองเท่ียว 
   

(1) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
กําหนดแผนการตลาด
ทองเที่ยวระยะสั้น 1 ป 

  ระบุวัตถุประสงค เปาหมาย  
ชองทางการขาย การสื่อสาร  
การประชาสัมพันธ ไวอยางชัดเจน 
โดยกําหนดเปนแผนระยะสั้น 1 ป  

(2) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
กําหนดแผนการตลาด 
ทองเที่ยวระยะยาว 3 - 5 ป 

  ระบุวัตถุประสงค เปาหมาย  
ชองทางการขาย การสื่อสาร                   
การประชาสัมพันธไวอยางชัดเจน  
โดยกําหนดเปนแผนระยะยาว 3 - 5 ป 

2) สนับสนุนหรือจัดใหมีการสราง
เสนทางหรือกิจกรรมทองเที่ยว
ในแหลงทองเที่ยว 

   

(1) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
กําหนดเสนทางทองเที่ยว
ภายในพื้นที่โดยเชื่อมโยง
แหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ 
เขาดวยกัน 

  มีการกําหนดเสนทางทองเที่ยว โดย
การเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ
ภายในพื้นที่เขาดวยกัน หรืออาจ
กําหนดกิจกรรมทางการทองเที่ยวโดย
ใชจุดเดนของทรัพยากรการทองเที่ยว
ในพื้นที่ 

(2) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
เช่ือมโยงเสนทางทองเที่ยว
ไปยังแหลงทองเที่ยวใน 
พ้ืนที่อื่น ๆ  

  มีการกําหนดเสนทางทองเที่ยว โดย
การเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวอื่น
นอกพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการ
ทองเที่ยวโดยใชจุดเดนของทรัพยากร
การทองเที่ยวในและนอกพื้นที่               
ที่เอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน 
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ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการทองเที่ยว (ตอ) 
ระดับของตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

3) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
โฆษณาไปยังกลุมนักทองเท่ียว 

   

(1) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
จัดทําสื่อสิ่งพิมพในรูปแบบ
ตาง ๆ เพื่อแนะนําสถานที่
ทองเที่ยวในทองถิ่น 

  มีการจัดทําระบบการโฆษณา
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวไปยัง
กลุมเปาหมาย โดยผานสื่อตางๆ เชน 
แผนพับ นิตยสาร จุลสาร จดหมายตรง 
เพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวให
นักทองเที่ยวรับรูรับทราบ 

(2) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
เผยแพรแหลงทองเที่ยวทาง
วิทยุกระจายเสียง และ/หรือ
วิทยุโทรทัศน 

  มีการจัดทําระบบการโฆษณา
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวไปยัง
กลุมเปาหมาย โดยผานสื่อเสียง 
ตามสาย วิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน 
รายการโทรทัศน เพื่อประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวรับรู
รับทราบ 

(3) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
จัดทําเว็บไซตเพื่อแนะนํา
สถานที่ทองเที่ยวในทองถิ่น 

  มีเว็บไซตเพื่อแนะนําสถานที่ทองเที่ยว
ในทองถิ่น ใชรูปภาพประกอบ 
คําอธิบายแหลงทองเที่ยวตางๆ  
รวมทั้งขอมูลที่สําคัญ นาสนใจ และ
การติดตอสื่อสารที่นักทองเที่ยว
สามารถทําไดหากสนใจที่จะเดินทาง 
เขามาทองเที่ยว 

4)  สนับสนุนหรือจัดใหมีการ    
เขารวมกิจกรรมสงเสริม         
การขายกับหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน 

  มีการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขาย
กับหนวยงานภาครัฐและเอกชน เชน 
งานไทยเที่ยวไทย เปนตน 
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บทที่  4 
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดดานการสงเสริมการทองเที่ยว  

 
 การดําเนินงานดานการสงเสริมการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถ่ินควร
เปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดหลักการของมาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยวในบทที่ 3 ที่มี
มาตรฐานและตัวชี้วัดทั้ง 3 องคประกอบของการทองเที่ยว และอาจพิจารณาจากระเบียบสากล
วาดวยจรรยาบรรณสําหรับการทองเที่ยว ตามรายละเอียดในภาคผนวก ค. โดยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะตองปฏิบัติใหไดอยางนอยที่สุดตามตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน สวนตัวชี้วัดขั้นพัฒนา     
ขึ้นอยูกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะพิจารณาดําเนินการตามศักยภาพ ความจําเปน และ
ความเหมาะสมของแตละทองถ่ิน ตามขั้นตอนตอไปนี้ 

4.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวหรือ
มอบหมายภารกิจดานการสงเสริมการทองเที่ยวใหกับคณะกรรมการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหทํางานเชิงบูรณาการในภารกิจตางๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธกัน 

4.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนแมบทดานการทองเที่ยว 
4.3 องคกรปกครองสวนทองถ่ินนําเสนอแผนแมบทดานการทองเที่ยว ตอเวทีประชาคม

เพื่อรับฟงความคิดเห็น 
4.4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรจุแผนแมบทเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเขาใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน 
4.5 องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตามแผนแมบทดานการทองเที่ยว 
4.6 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมการ  

ทองเที่ยว 
4.7 คณะกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวติดตาม ประเมินผล และรายงานตอองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  
 สําหรับรายละเอียดการดําเนินการและแนวทางการปฏิบัติในแตละขั้นตอน มีดังนี้ 
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4.1   องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการทองเที่ยว 
 เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีศักยภาพ และความพรอมดานการทองเที่ยวที่
แตกตางกัน ดังนั้นการดําเนินงานดานการสงเสริมการทองเที่ยวทางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สามารถเลือกดําเนินการไดตามความเหมาะสมของตนเอง กลาวคือ  
 1) รูปแบบที่ 1 ถาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีความพรอมที่จะดําเนินงานดานการ
ทองเที่ยวใหแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวโดยตรง เพื่อรับผิดชอบงานดานการ
ทองเที่ยว ซ่ึงคณะกรรมการชุดดังกลาวควรประกอบไปดวยผูเกี่ยวของ ดังนี้ 

(1) นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประธานกรรมการ 
(2) ประธานสภาทองถ่ิน กรรมการ 
(3) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการ 
(4) ผูแทนการทองเที่ยวแหงประเทศไทยในพื้นที่ กรรมการ 
(5) ผูแทนศูนยการทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการในจังหวัด กรรมการ 
(6) ผูแทนผูประกอบการธุรกิจทางการทองเที่ยวในพื้นที่ กรรมการ 
(7) ผูแทนสมาคม/ชมรมดานการทองเที่ยวในพื้นที่ กรรมการ 
(8) นักวิชาการดานการทองเที่ยวในพื้นที่ กรรมการ 
(9) ผูนําชุมชน กรรมการ 
(10) ปราชญในทองถ่ิน กรรมการ 
(11) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการและ 

    เลขานุการ 
(12) เจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว/เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ กรรมการและ 

    ผูชวยเลขานุการ 
 2) รูปแบบที่ 2 กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ยังไมมีความพรอมหรือยังไมมี
ศักยภาพดานสงเสริมการทองเที่ยว อาจมอบหมายภารกิจที่ เกี่ยวของกับการทองเที่ยวให
คณะกรรมการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้งใหทํางานเชิงบูรณาการในภารกิจตางๆ           
ที่เกี่ยวของสัมพันธกันรับผิดชอบภารกิจดานการสงเสริมการทองเที่ยวดวย ซ่ึงคณะกรรมการที่
ไดรับมอบหมายใหทํางานเชิงบูรณาการในภารกิจดานตาง ๆ ควรประกอบดวยผูเกี่ยวของ ดังนี้ 



                                                      กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 4   แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดดานการสงเสริมการทองเที่ยว 51 

(1) นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประธานกรรมการ 
(2) ประธานสภาทองถ่ิน กรรมการ 
(3) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการ 
(4) ผูนําชุมชน กรรมการ 
(5) ปราชญในทองถ่ิน กรรมการ 
(6) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการและ 
  เลขานุการ 
(7) เจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว/เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ กรรมการและ 
  ผูชวยเลขานุการ 

 3) อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการทั้ง 2 รูปแบบที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้งขึ้นใหมีอํานาจ
หนาที่ดังนี้ 

(1) กําหนดนโยบายดานการทองเที่ยวใหสอดคลองกับนโยบายของประเทศ   
ของจังหวัด และของพื้นที่ 

(2) พิจารณาแผนแมบทเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 
(3) รับทราบผลการดําเนินงานและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องการทองเที่ยว 
(4) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.2   องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนแมบทดานการทองเที่ยว 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนแมบทเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 
โดยแผนแมบทควรมีระยะเวลา 3 - 5 ป โดยในการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวนั้น องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน อาจดําเนินการได 3 แนวทาง ไดแก 

(1) จัดจางสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยวดําเนินการจัดทํา
แผนแมบทเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 

(2) สงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดทําแผนแมบทดานการทองเที่ยว 
หรือการจัดการฝกอบรมใหความรูในการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวใหแกเจาหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหเจาหนาที่สามารถจัดทําแผนฯไดเอง 
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(3) องคกรปกครองสวนทองถ่ินตางๆ ที่มีแหลงทองเที่ยวภายในจังหวัดขอรับการ
สนับสนุนการดําเนินงานจากองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผู
ประสานงานและอํานวยการในการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยว 

ซ่ึงทั้ง 3 แนวทาง องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถเลือกดําเนินการไดตามความ
เหมาะสม โดยยึดหลักการของการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยว นอกจากนั้นหากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองการรับคําปรึกษาเพิ่มเติม สามารถติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ซ่ึง
มีรายช่ืออยูในภาคผนวก ง. 

4.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเสนอแผนแมบทดานการทองเที่ยว ตอเวทีประชาคม
เพื่อรับฟงความคิดเห็น 

 ภายหลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนแมบทเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวเสร็จสิ้นแลว ทางองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองดําเนินการจัดเวทีประชาคมรับฟง
ความคิดเห็นจากชาวบาน และเสนอผลการรับฟงความคิดเห็นตอคณะกรรมการสงเสริมการ
ทองเที่ยว หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหทํางานในเชิงบูรณาการในภารกิจตาง ๆ 

4.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรจุแผนแมบทดานการทองเท่ียวเขาในแผนพัฒนา
ทองถิ่น 

 แผนแมบทเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวที่ไดรับการเห็นชอบจากเวทีประชาคมและ
คณะกรรมการสงเสริมการทองเที่ยว หรือคณะกรรมการบูรณาการแลว ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินบรรจุแผนแมบทเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเขาในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

4.5   องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามแผนแมบทดานการทองเที่ยว 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตามแผนแมบทเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว โดยมี  
แนวปฏิบัติดังนี้ 

1) พิจารณาคัดเลือกโครงการตามความสําคัญและจัดตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการ 
2) ดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณ 
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4.6 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมการ
ทองเที่ยว 

 ภายหลังจากดําเนินการตามแผนงาน/โครงการดานการสงเสริมการทองเที่ยวแลว องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองรวบรวมขอมูลการดําเนินงานตาง ๆ จัดทําเปนรายงานตอคณะกรรมการ
สงเสริมการทองเที่ยว 

4.7 องคกรปกครองสวนทองถิ่นติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานตอคณะกรรมการ
สงเสริมการทองเที่ยว หรือคณะกรรมการบูรณาการ 

 ภายหลังจากการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการดานการพัฒนาการทองเที่ยวแลว 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการติดตามผล และประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการ
อยางตอเนื่อง และจัดทําเปนรายงานเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมการทองเที่ยว หรือคณะกรรมการ
บูรณาการ เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงแผนแมบทเพื่อการสงเสริมการทองเที่ยว 
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แผนภาพ 4.1 การปฏิบตัิงานดานการสงเสริมการทองเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. จัดทําแผนแมบทเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 
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4. บรรจุแผนแมบทเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเขาใน 
แผนพัฒนาทองถิ่น 

3. นําเสนอแผนแมบทฯ ตอเวที
ประชาคมเพื่อรับฟงความคิดเห็น 

5. ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการดานการทองเที่ยว 

7. ติดตามประเมินผล และจัดทํารายงาน 
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กําหนดนโยบายและให
คําปรึกษาดานการทองเที่ยว 

1.1  องคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริม
การทองเที่ยว (รูปแบบที่ 1) 

1.2  องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
มอบภารกิจใหคณะกรรมการชุด
ที่ทํางานเชิงบูรณาการ  (รูปแบบที่ 2) 

หรือ

6. องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการฯ 
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บทที่  5 
ขอเสนอแนะ  

 
5.1   ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืน 
 ในการกําหนดมาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยวและขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการดําเนินงาน
ดานการทองเที่ยวนั้น จะสงผลดีตอการเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวไทยเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
แตอยางไรก็ตามในทางปฏิบัติยังตองอาศัยความรวมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคสวนดวย
เพราะการทองเที่ยวเปนกิจการที่มีความเกี่ยวของกับผูคนและชีวิตความเปนอยูอยางแยกกันไมได 
ดังนั้นแนวทางที่จะพัฒนาและสงเสริมเพื่อใหเกิดศักยภาพ ควรเปนดังนี้ 

1) สงเสริมใหชุมชนเขามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางของการทองเที่ยวบนฐานคิด
ที่วาชาวบานทุกคนเปนเจาของทรัพยากรและเปนผูมีสวนไดสวนเสียจากการทองเที่ยว โดย
การนําทรัพยากรในทองถ่ิน อาทิ ธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และวิถีการ
ผลิตชุมชนมาใชเปนตนทุนหรือปจจัยในการจัดการทองเที่ยวอยางเหมาะสม 

2) สงเสริมใหคนในชุมชนมีความรู ความสามารถ และบทบาทสําคัญในการดําเนินงาน 
ตั้งแตการตัดสินใจวางแผนการดําเนินงาน การสรุปบทเรียนและมุงเนนใหเกิดความยั่งยืนสูคนรุนลูก
รุนหลานและเกิดประโยชนตอทองถ่ิน โดยคํานึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเปนสําคัญ 

3) การสงเสริมการทองเที่ยวในทองถ่ินสงเสริมใหเกิดการกระจายรายไดสูทองถ่ิน
และเกิดการพัฒนาทองถ่ิน ดังนั้นประชาชนในพื้นที่ตองไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 
ตลอดจนผูเกี่ยวของที่มีผลประโยชนรวมกันตองไดรับการจัดสรรผลประโยชนอยางลงตัว โดยมี
การประชุมหารือรวมกันอยางสม่ําเสมอ 

4) ผูที่เขามาเกี่ยวของกับการจัดการทองเที่ยวตองมีวิธีการในการใชทรัพยากรอยาง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ รูจักการสงวนรักษาคุณภาพของทรัพยากร ลดการใชทรัพยากรที่เกิน
ความจําเปน และการลดของเสีย เชน ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล ฯลฯ 

5) บุคลากรและผูที่เขามาทํางานดานการสงเสริมการทองเที่ยวตองไดรับการสงเสริม
และสนับสนุนใหเขารับการฝกอบรม การประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมี
แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการสงเสริมการทองเที่ยวใหมีความยั่งยืน 
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6) มีการแตงตั้งและมอบหมายใหมีบุคคล คณะบุคคล หรือหนวยงานเปนเจาภาพ
รับผิดชอบการดําเนินการสงเสริมการทองเที่ยวอยางจริงจังและตอเนื่อง 

7) มีการจัดทําแผนแมบท แผนปฏิบัติการและโครงการ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดย
ตองนําแผนงานและโครงการไปปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง พรอมทั้งมีการประเมินผลและ
ปรับปรุงแผนการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ นอกจากนั้นแผนดังกลาวตองสอดคลองและบูรณาการ
กับแผนพัฒนาดานอื่น ๆ ดวย 

8) ตองมีการประสานและขอรับการสนับสนุนการดําเนินงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
และมีการประสานแผนงานกับหนวยงานตางๆ อาทิ แผนพัฒนาของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของ
ในพื้นที่เพื่อใหการสงเสริมการทํางานในสถานที่เดียวกันมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

9) มีการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับแผนงานและโครงการ รวมถึงการเตรียม
งบประมาณไวในเหตุการณฉุกเฉินตางๆ ตลอดจนมีการบริหารจัดการงบประมาณอยางเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพและโปรงใส 

5.2   แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน (Community Tourism) ในอนาคต 
 เนื่องจากชุมชนมีทรัพยากรทางการทองเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมจํานวนมาก 
โดยเฉพาะดานวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของชุมชนและภูมิปญญาชาวบานที่มีอยูแลว
หากนํามาใชเปนแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มรายไดใหแกชุมชน มีขอเสนอ
ดังนี้ 

1) การสงเสริมใหมีการทองเที่ยวแบบโฮมสเตย (Home Stay) หรือการทองเที่ยวแบบ
ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทที่ชุมชนสามารถรวมกลุมดําเนินการไดโดยใชคูมือการดําเนินการ
ตามมาตรฐานที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดประกาศใชมาเปนแนวทาง 

2) การสงเสริมการทองเที่ยวในชุมชนโดยนักทองเที่ยวเขาไปทองเที่ยวแบบไมตอง
พักและคางคืน เพื่อช่ืนชมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและซื้อสินคาที่ระลึกของชุมชนนั้น การทองเที่ยว
แบบนี้จะชวยใหชุมชนมีรายไดจากการทองเที่ยวมากขึ้น 
 สําหรับการทองเที่ยวแบบ Long Stay ซ่ึงเปนการทองเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะในกลุม
นักทองเที่ยว ที่ตองการการพักผอนแบบเปนอิสระ ซ่ึงในกรณีของการสงเสริมการทองเที่ยว Long 
Stay ควรเปนลักษณะของการใหขอมูลแหลงทองเที่ยวในชุมชนสูกลุมเปาหมายโดยตรง 
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แผนแมบทดานการพัฒนาการทองเที่ยวกลุมจังหวัด 
ภาคกลางตอนบน กลุมท่ี 2 

(สิงหบุร ีลพบุร ีสระบุร ีและชัยนาท) 
โดยศูนยการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการ จังหวดัสิงหบุรี 

ดวยความรวมมือทางวิชาการจากคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล 
 
ความสําคัญในการจัดทําแผนแมบท 
 ในแตละปการทองเที่ยวกอใหเกิดรายไดเปนเงินตราเขาประเทศเปนจํานวนมหาศาล ซ่ึง
ถือเปนรายไดอันดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับรายไดจากสินคาและบริการอื่นๆ รายไดจากการทองเที่ยวจะ
มีผลทวีคูณในการสรางรายไดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะทําใหผลผลิตสวนรวม
ของประเทศมีคาทวีคูณขึ้น นอกจากนี้การทองเที่ยวกอใหเกิดการหมุนเวียนและการกระจายรายได
สูภูมิภาค เมื่อมีการเดินทางทองเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยวที่อยูตามภูมิภาค กอใหเกิดการสรางสรรค
การพัฒนาภูมิภาคตอเนื่องกันไปเปนลูกโซ อีกทั้งยังเปนการสรางงานใหมใหกับภูมิภาคเพื่อการ
สนับสนุนการทองเที่ยว 
 การทองเที่ยวมีบทบาทในการกระตุนใหเกิดการผลิตและการนําเอาทรัพยากร โดยเฉพาะ
ทรัพยากรในทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสม โดยอยูในรูปของสินคาและบริการ
เกี่ยวกับการทองเที่ยว นับไดวาการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่ไมส้ินเปลืองวัตถุดิบ ผลผลิตสามารถ
จําหนายไดทุกเวลาขึ้นอยูกับความเหมาะสม และความสามารถในการจําหนาย และยังชวยกระตุน
ใหเกิดการผลิตเปนวงจรหมุนเวียนภายในประเทศ ทําใหเกิดการสรางงานสรางอาชีพของประชาชน
ทั้งทางตรงและทางออมเปนการลดปญหาการวางงาน ประชากรมีรายไดสงผลใหรัฐบาลสามารถ
เก็บภาษีอากรไดเต็มเม็ดเต็มหนวย 
 นอกจากนั้น การทองเที่ยวมีสวนในการสงเสริมความสัมพันธของมนุษยชาติ สันติภาพ 
ความเปนมิตรไมตรี ความเขาใจอันดีระหวางเจาบานและผูมาเยือน การอนุรักษฟนฟูมรดกทาง
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ความภาคภูมิใจ ความสํานึกและตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม 
ตลอดจนการรักษาความเปนเอกลักษณของชาติ รูสึกหวงแหนและรักผืนแผนดินที่อยูอาศัย และที่
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สําคัญไปกวานั้น การทองเที่ยวชวยใหประชาชนในชนบทรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รูจักใช
ทรัพยากรในทองถ่ินมาประดิษฐของใชในรูปสินคาและบริการพื้นเมืองเพื่อรองรับการทองเที่ยว 
 ในภูมิภาค ภาคกลางตอนบน โดยเฉพาะกลุมจังหวัด สระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี และชัยนาท
นั้น เปนเขตการทองเที่ยวมีศักยภาพสูงในดานของแหลงทองเที่ยว ซ่ึงประกอบไปดวย สถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม ธรรมชาติ วิถีชีวิต ฯลฯ ในดานของการบริการซึ่งมีความ
พรอมในเรื่องการใหบริการ ทั้งที่พัก อาหาร บริการมัคคุเทศก ฯลฯ รวมถึงดานการตลาด ซ่ึงปจจุบัน
ผูประกอบการดานการทองเที่ยวไดจัดรายการนําเที่ยว เพื่อเปนทางเลือกใหกับลูกคาอยางหลากหลาย 
คาดวานาจะเปนอีกภูมิภาคหนึ่งซึ่งจะมีการขยายตัวทางการทองเที่ยวตอไป 
 สําหรับในดานของสภาพพื้นที่ ทั้ง 4 จังหวัดมีอาณาเขตติดตอกันกวางขวาง มีถนน
เชื่อมตอกัน ทําใหการเดินทางโดยรถยนตไดรับความสะดวกสบาย การเดินทางทางน้ําก็สามารถใช
แมน้ําสายหลักในการสัญจรไปมา รวมถึงคลองตางๆ ที่สามารถจัดทองเที่ยวเชิงเกษตร วัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตไดดี การเดินทางจากกรุงเทพ ซึ่งเปนจุดศูนยรวมของการทองเที่ยวของประเทศไทย 
ถือวาสะดวกสบาย เพราะมีระยะทางประมาณ 100-300 กม. เทานั้น ทําใหทั้ง 4 จังหวัด เปนพื้นที่ที่
สามารถสรางรายไดจากการทองเที่ยวไดเปนอยางดี 
 จากที่กลาวมาจะพบวาภูมิภาคภาคกลางตอนบน (สระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี และชัยนาท) 
มีความพรอมในดานของการทองเที่ยวอยูมาก ทําใหมีความจําเปนในการจัดทําแผนแมบทดานการ
พัฒนาการทองเที่ยวกลุมภาคกลางตอนบนขึ้น เพื่อใหเห็นถึงโอกาส ปญหา อุปสรรค จุดออน     
จุดแข็ง และแนวทางในการดําเนินการพัฒนาพื้นที่ดังกลาว ใหเปนแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพ        
ในการสรางรายไดทั้งระดับชุมชนเอง และตอภาพรวมของประเทศตอไป 

วัตถุประสงค 
 1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่สําคัญตอการพัฒนาการทองเที่ยวในภูมิภาค
ภาคกลางตอนบน (พื้นที่โครงการไดแก จังหวัดสระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี และชัยนาท) โดยการแบง
หมวดหมูดังนี้ 
  1.1 สภาพพื้นฐานทั่วไปของพื้นที่ 

ก. สภาพกายภาพของพื้นที่ 
ข. สภาพเศรษฐกิจของพื้นที่ 
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ค. ลักษณะประชากร 
ง. สภาพสังคม 

  1.2 ทรัพยากรการทองเที่ยว 
ก. ทรัพยากรการทองเที่ยวทางดานธรรมชาติ 
ข. ทรัพยากรการทองเที่ยวทางดานประวัติศาสตร / ศาสนา 
ค. ทรัพยากรการทองเที่ยวทางดานวัฒนธรรม / กิจกรรม 
ง. งานประเพณี กีฬา การละเลนสําคัญ เอกลักษณของทองถ่ิน 
จ. หัตถกรรม สินคาที่ระลึก 

  1.3 ตลาดการทองเที่ยว 
ก. จํานวนและที่มาของนักทองเที่ยว 
ข. แหลงทองเที่ยว และกิจกรรมที่นักทองเที่ยวสนใจ 
ค. การกระจายตัวของนักทองเที่ยว 
ง. โครงสรางนักทองเที่ยว 
จ. การใชจายของนักทองเที่ยว 

  1.4 ความพรอมดานการทองเที่ยว 
ก. เสนทาง และโครงขายการคมนาคม 
ข. โครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
ค. ความพรอมของเมือง เชน จํานวนรานคา สถานบริการ รานอาหาร 
ง. ที่พักสําหรับนักทองเที่ยว 

2. วิเคราะหสภาพการณของภูมิภาค เพื่อการจัดการทองเที่ยว 
3. กําหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการในการพัฒนาการทองเที่ยว 
4. เพื่อเปนขอมูลเสนอแนะการดําเนินการจัดทําแผนแมบทดานการพัฒนาการ

ทองเที่ยว โดยเฉพาะจุดเดนที่มีศักยภาพในระดับนานาชาติ ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
5. จัดทํารายละเอียดของแผนแมบทดานการพัฒนาการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคกลาง

ตอนบน 
6. จัดทํารายการนําเที่ยวของกลุมจังหวัดใกลเคียง และเสนทางนําเที่ยวหลักที่ผาน 

หรือใกลเคียงกับจังหวัดพื้นที่โครงการ เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาทองเที่ยว 
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กรอบและขั้นตอนในการดําเนินการ 
 1. ขอบเขตของการดําเนินงาน 
  1.1 ศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร ซ่ึงประกอบดวย 

- การเชื่อมโยงสถานการณการทองเที่ยวของโลก ประเทศไทยและพื้นที่
เปาหมาย 4 จังหวัด 

- ศึกษาสถิตินักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยวของพื้นที่เปาหมาย 
4 จังหวัด ทั้งในอดีต ปจจุบัน และการคาดการณในอนาคต 

- วิเคราะหพฤติกรรมนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในพื้นที่ 4 จังหวัดในอดีต 
ทั้งความตองการในการไปเที่ยวแหลงทองเที่ยว ความตองการในการรับบริการและพฤติกรรมใน
การเดินทางทองเที่ยว 

- ศึกษาความพรอมของแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวใน
ประเด็นศักยภาพของทรัพยากรทองเที่ยว สภาพปญหาของแหลงทองเที่ยว ความสามารถในการ
รองรับของแหลงทองเที่ยว การกระจายของทรัพยากรทองเที่ยวในพื้นที่ เปนตน 

- ศึกษาและวิเคราะหการตลาดทองเที่ยวในพื้นที่โครงการ ในประเด็น
จํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยว ตลอดจนการพยากรณจํานวนนักทองเที่ยวและ
รายไดจากการทองเที่ยว 

- ศึกษาและวิเคราะหความพรอมในการบริการและสิ่งอํานวยความ
สะดวกดานการทองเที่ยวของพื้นที่โครงการในประเด็นมาตรฐานการบริการ ความปลอดภัย ที่พัก 
รานอาหาร การเดินทาง บริษัทนําเที่ยว มัคคุเทศก ของที่ระลึก และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1.2 การสัมภาษณและการใชแบบสอบถามเพื่อวิเคราะหสถานการณ แนวโนม 
และปญหาอุปสรรคในการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวของ 4 จังหวัด เปาหมายในประเด็นความ
พรอมของแหลง และกิจกรรมการทองเที่ยว การบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก การตลาดและ
ปญหาอุปสรรค ตลอดจนรับทราบขอเสนอแนะเพื่อสงเสริมและพัฒนา 
  1.3 เปรียบเทียบศักยภาพของกลุมจังหวัดกับกลุมจังหวัดใกลเคียง ที่มีศักยภาพ
เทียบเคียงกันเพื่อเสริมสรางศักยภาพในเชิงการแขงขัน 
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  1.4 จัดทํารางแผนแมบทดานการพัฒนาการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนกลุมที่ 2 ซ่ึงประกอบดวยเปาหมาย แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการและโครงการ โดย
โครงการดังกลาวจะมีรายละเอียดที่ระบุวัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ งบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนินการ หนวยงานที่รับผิดชอบ และการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดยเปน
แผนรายจังหวัด และแผนบูรณาการนําเสนอตอคณะกรรมการกํากับติดตาม 
  1.5 นํารางแผนที่ผานการพิจารณาเบื้องตนจากคณะกรรมการกํากับติดตาม             
มาเสนอเขาที่ประชุมหนวยงานและผูเกี่ยวของเพื่อรับฟงความคิดเห็น แลวจึงปรับปรุงแกไข 
  1.6 นํารางแผนที่ผานการพิจารณารับฟงความคิดเห็นจากที่ประชุม เสนอตอ
ผูวาราชการจังหวัด 4 จังหวัด เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรวมกัน 
  1.7 จัดทําแผนแมบทฉบับสมบูรณ 
 2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร 

การสัมภาษณและเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 

           จัดทํารางแผนแมบท 
- เปาหมายการพัฒนาระยะ 5 ป 
- แผนกลยุทธ 
- แผนปฏิบัติการ 
- โครงการ 

เสนอรางแผนแมบทผานคณะกรรมการกํากับติดตาม 

จัดประชุมใหความเห็นตอรางแผนฯ 
โดยหนวยงานและผูเกี่ยวของ 

จัดทําแผนแมบทฉบับสมบูรณ 
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วิธีการดําเนินงาน 
 1. ศึกษารวบรวมขอมูลเบื้องตนที่สําคัญตอการจัดทําแผนแมบทดานการพัฒนาการ
ทองเที่ยว กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน โดยการศึกษาขอมูลจากแหลงตางๆ อาทิเชน 

• การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
• สํานักงานสถิติแหงชาติ 
• สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
• สภาหอการคาไทย 
• หอการคา 4 จังหวัดที่ทําการศึกษา 
 ฯลฯ 

 2. จัดทํารางแผนแมบทดานการพัฒนาการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน
กลุมที่ 2 ซ่ึงประกอบดวยเปาหมาย แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการและโครงการ โดยโครงการ
ดังกลาวจะมีรายละเอียดที่ระบุวัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ หนวยงานที่รับผิดชอบ และการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดยเปนแผนรายจังหวัด 
และแผนบูรณาการนําเสนอตอคณะกรรมการกํากับติดตาม 
 3. นํารางแผนที่ผานการพิจารณาเบื้องตนจากคณะกรรมการกํากับติดตาม มาจัดประชุม
หนวยงานและผูเกี่ยวของของแตละจังหวัด เปนระยะเวลา 1 วัน เพื่อรับฟงความคิดเห็น และ
ปรับปรุงแกไข ซ่ึงหนวยงานและผูเกี่ยวของ ไดแก 

ภาคราชการ 
• ผูแทนกระทรวง ทบวง และกรมตางๆ ที่เกี่ยวของ 
• ผูแทน อบจ./อบต. ในพื้นที่ที่เกี่ยวของ 
• ผูแทนฝายศาสนา 

ภาคเอกชน 
• ผูแทนผูประกอบการธุรกิจโรงแรม และการทองเที่ยว 
• ผูแทนหอการคาจังหวัดที่เกี่ยวของ 
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 4. นํารางแผนที่ผานการพิจารณารับฟงความคิดเห็นจากที่ประชุม เสนอตอผูวาราชการ-
จังหวัด 4 จังหวัด เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรวมกัน 
 5. จัดทําแผนแมบทดานการพัฒนาการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ฉบับ
สมบูรณ  

ระยะเวลาดําเนินงาน : ระยะเวลา 112 วัน 

กิจกรรม มิ.ย.47 ก.ค.47 ส.ค.47 ก.ย.47 
1. การศึกษาทบทวนขอมูล 

-  การศึกษาการตลาดทองเที่ยว 
-  การศึกษาทรัพยากรทองเที่ยว 
-  การศึกษาความพรอมของแหลงทองเที่ยว 
-  ศักยภาพของแหลงทองเที่ยว 
-  ขีดจํากัดการรองรับของแหลงทองเที่ยว 

    

2. วิเคราะหและประเมินสถานการณ การสงเสริม และ
พัฒนาการทองเที่ยว 
-  วิเคราะหและประเมินศักยภาพดานการทองเที่ยว            
ของกลุมจังหวัด 

-  จัดลําดับความสําคัญในการพัฒนาสินคา และบริการ
ดานการทองเที่ยว ระยะ 3 ป 

    

3. เสนอแนวทางการพัฒนา 
-  จัดประชุมวิพากษรางแผนแมบทดานการพัฒนา              
การทองเที่ยวแบบบูรณาการ และรับฟงความคิดเห็น 

    

4. จัดทําเอกสารแผนแมบทดานการพัฒนาการ
ทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน                 
ฉบับสมบูรณ พรอมแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว 

    

 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ก 69 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะทํางานไดกําหนดกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนแมบทดานการพัฒนาการทองเทีย่ว 
ดังแสดงในภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

กลยุทธการตลาด 
BRANDING 

กลยุทธการสรางแบรนด 
แผนพัฒนาแหลง/บริการ/ตลาด และประชาสัมพันธ 

โครงการรองรบัแผน 

กระบวนการวางแผน 

การวิเคราะหสถานการณ 
 จากการวิเคราะหเอกสาร 
 การวิจัยตลาด 
 การสํารวจพื้นที่ 
 การสัมภาษณผูเกี่ยวของ 

เปาหมายและนโยบาย 

การวิเคราะหเชิงกลยุทธ  

การวิเคราะหภายใน 

 แหลงทองเที่ยว 

 การบริการ 

 การบริหารจัดการ 

 การสื่อสาร 

การวิเคราะหภายนอก 

 โอกาสทางการตลาด 

 
จุดออน 
จุดแข็ง 
โอกาส 

ภาวะคุกคาม 

การวางแผนแมบท 
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 จากแผนภาพแสดงใหเห็นวา คณะทํางานเริ่มตนการทํางานจากการศึกษา สํารวจ และจัด
หมวดหมูขอมูลโดยวิเคราะหเอกสาร วิจัยตลาด สํารวจพื้นที่ และสัมภาษณผูเกี่ยวของ ซ่ึงมี
รายละเอียดแสดงพอสังเขปคือ 

 การศึกษาและวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก 
- สถานการณการทองเที่ยวของโลก  
- สถานการณการทองเที่ยวของประเทศไทย   
- สถานการณการทองเที่ยวของพื้นที่โครงการ   
- แผนงานการพัฒนาระดับนานาชาติ  
- แผนงานการพัฒนาระดับประเทศ  
- แผนงานการพัฒนาระดับภาค  
- แผนพัฒนาระดับจังหวัด  
- ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน กลุมที่ 2  
- การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพการทองเที่ยวของจังหวัดพื้นที่โครงการ 

 นอกจากนี้คณะทํางานไดกําหนดใหใชกลยุทธการสรางแบรนดทางการทองเที่ยวเปน 
กลยุทธหลักในการที่จะสรางการรับรูใหแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ เพื่อสราง
แรงจูงใจในการเดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัด จึงศึกษาแนวคิดเพิ่มเติม ไดแก 

- แนวคิดการสราง Marketing Place   
- แนวคิด Man-Made Destination  
- แนวคิดเรื่องการพัฒนาสินคาทางการทองเที่ยว  
- แนวคิดเรื่องการพัฒนา Brand ทางการทองเที่ยว  
- การสราง Branding 
- กรณีศึกษา Branding Thailand 

 การวิจัยตลาด คณะทํางานไดดําเนินการวิจัยตลาดใน 2 เร่ือง ไดแก (1) สถานการณ
การทองเที่ยวในปจจุบันของจังหวัดพื้นที่โครงการ และ (2) พฤติกรรมและความตองการของ
นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ ในพื้นที่โครงการ 
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 การสํารวจพื้นที่ คณะทํางานไดลงสํารวจพื้นที่โครงการเพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน
โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับสถานการณการทองเที่ยวของจังหวัดพื้นที่โครงการ 

 การสัมภาษณ คณะทํางานไดทําการสัมภาษณผูวาราชการจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด 
ตลอดจนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผูเชี่ยวชาญและผูเกี่ยวของดานการทองเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่ 
 ภายหลังจากการวิเคราะหสถานการณแลว ก็จะกําหนดเปาหมายและนโยบายของการทําแผน
จากนั้นก็จะนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเชิงกลยุทธ โดยใชการวิเคราะหภายในดวยหลักการของ 
SWOT ในประเด็นแหลงทองเที่ยว การบริการ การบริหารจัดการและการสื่อสาร และวิเคราะห
ภายนอก โดยมุงประเด็นไปที่โอกาสทางการตลาด แลวจึงนําขอมูลทั้งหมดมาจัดทําแผนแมบท ซ่ึง
ประกอบดวย กลยุทธทางการตลาด กลยุทธการสรางแบรนด แผนพัฒนาดานแหลงทองเที่ยว 
บริการทางการทองเที่ยว การตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยว รวมถึงการกําหนดโครงการ
รองรับแผน ซ่ึงตัวอยางของแผนและโครงการมีดังนี้ 
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เปาหมาย แผนกลยุทธ แผนปฏิบตัิการและโครงการ 
 
 
 

กลยุทธการสราง Brand ดานการทองเท่ียว 

วิสัยทัศน 

ศูนยกลางทางการทองเที่ยวแหงใหมทางธรรมชาติและประวัติศาสตร
ของประเทศไทย 

Central Green Heritage of Thailand 

• นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 776,908 คน สรางรายได    508.07    ลานบาท  
• นักทองเที่ยวชาวไทย  5,844,358  คน หมุนเวียนรายได  4,699.07  ลานบาท เปาหมาย 

ยุทธศาสตร 

กลยุทธ 

การพัฒนาแหลงทองเที่ยว การพัฒนาการบริการ การพัฒนาการตลาด
และประชาสัมพันธ

การพัฒนาบุคลากร การบูรณาการ การเช่ือมโยง 
กลุมจังหวัด

• ยกระดับแหลงท่ีเปน 
Brand ใหเปนแหลง
ระดับชาติ 

• เชื่อมโยงแหลง
ทองเท่ียวใหเปน
เสนทางทองเท่ียว 

• บริหารจัดการแหลง 
• สรางกิจกรรมในแหลง 
• อนุรักษแหลง 

• สรางมาตรฐานบริการ 
• พัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวก 

• สรางมาตรฐานความ
ปลอดภัย 

• พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อบริการ
ในแหลง 

• พัฒนาสินคา                  
ของที่ระลึก 

  

• สรางจุดขาย 
• พัฒนาสารสนเทศ
เพื่อการตลาด 

• เผยแพร
ประชาสัมพันธ         
การทองเท่ียว 

• ยกระดับจุดขาย 
• สรางกิจกรรมทาง
การตลาด 

• เพื่อสรางผลิตภัณฑ 
OTOP เสริมการ
ทองเท่ียว 

• เพื่อพัฒนาผูบริหาร
แหลงและผูใหบริการ 
ในแหลง 

• พัฒนามาตรฐานอาชพี
บริการทองเท่ียว 

• พัฒนาผูประกอบการ 
SME ในธุรกิจ
ทองเท่ียว 

• สงเสริมใหบุคลากร
ดานการทองเท่ียวใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• เชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรม 

• เชื่อมโยงกับ
การเกษตร 

• เชื่อมโยงกับ
การพัฒนา
ชุมชน 

 

• เชื่อมโยงเสนทาง       
ทองเท่ียวกับแหลง
ทองเท่ียว 

• พัฒนาสงเสริม
การตลาดรวมกัน 

• พัฒนาบุคลากร
รวมกัน 

• รวมกันสราง
Branding 
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เปาหมาย วัตถุประสงค และนโยบาย 
 
เปาหมาย 

1. สรางรายไดใหกับประชาชนในกลุมจังหวัด เพิ่มขึ้นปละ 6% 
2. จํานวนนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ เพิ่มขึ้น ปละ 6% 
3. พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยว และขยายโอกาสดานการตลาดทองเที่ยว 
2. สงเสริมการสรางรายไดจากการผลิต และการจําหนายสินคา OTOP 
3. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาการทองเที่ยว 
4. พัฒนาบุคลากร และกิจกรรมดานการทองเที่ยว 

นโยบาย 
1. สรางมูลคาเพิ่มของผลผลิตในกลุมจังหวัด 
2. สรางรายไดใหกับชุมชน ในแหลงทองเที่ยว 
3. สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ 
4. รักษาดุลยภาพสิ่งแวดลอม 
5. เสริมสราง และพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 
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แนวทางการกําหนดยุทธศาสตร และแผนกลยุทธ 
ตาราง  ยุทธศาสตร และแผนกลยุทธ 
 

ยุทธศาสตร แผนกลยุทธ 
1. การพัฒนาแหลงทองเที่ยว 1. การยกระดบัแหลงที่เปน Brand ใหเปนแหลง 

ระดับชาต ิ
2. การเชื่อมโยงแหลงทองเทีย่วใหเปนเสนทาง 
ทองเที่ยว 

3. การบริหารจัดการแหลง 
4. การสรางกิจกรรมในแหลง 
5. การอนุรักษแหลง 

2. การพัฒนาการบริการ 1. การสรางมาตรฐานบริการ 
2. การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก 
3. การสรางมาตรฐานความปลอดภัย 
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริการ 
ในแหลง 

5. การพัฒนาสินคาของที่ระลึก 

3. การพัฒนาการตลาด และประชาสัมพันธ 
 
 

1. การสรางจุดขาย (Branding)  
2. การพัฒนาสารสนเทศ เพื่อการตลาด 
3. การเผยแพร ประชาสัมพันธการทองเที่ยว 
4. การยกระดบัจุดขาย 
5. การสรางกิจกรรมทางการตลาด 
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ตาราง  ยุทธศาสตร และแผนกลยุทธ (ตอ) 
 

ยุทธศาสตร แผนกลยุทธ 
4. การพัฒนาบุคลากร 1. การพัฒนาบุคลากรดาน การสรางผลิตภัณฑ 

OTOP เสริมการทองเที่ยว 
2. พัฒนาผูบริหารแหลง ผูใหบริการในแหลง 
3. การพัฒนามาตรฐานอาชีพบริการทองเที่ยว 
4. การพฒันาผูประกอบการ SME ในธุรกิจ
ทองเทีย่ว 

5. สงเสริมใหบุคลากรดานการทองเที่ยวใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. การบูรณาการ 1. การเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับอุตสาหกรรม 
2. การเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับการเกษตร 
3. การเชื่อมโยงการทองเทีย่วกับการพฒันาชุมชน 

6. การเชื่อมโยงกลุมจังหวัด 1. การเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยว เชื่อมโยงกับ
แหลงทองเที่ยว 

2. พัฒนาสงเสริมการตลาดรวมกัน 
3. พัฒนาบุคลากรรวมกัน 
4. รวมกันสราง Branding 
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1. โครงการรองรบัแผนกลยุทธของจังหวัดสงิหบุรี 

ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
ยกระดับแหลงท่ีเปน 
Brand ใหเปนแหลง
ระดับชาต ิ

• โครงการสรางคายบางระจันจําลอง 
• โครงการเมืองคูทางการทองเที่ยว       

(บางระจัน/อลาโม)  
• โครงการจัดสรางโรงเรียนสอนศิลปะ              
การตอสู 

• โครงการพัฒนาพิพิธภณัฑบางระจัน 
เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว
ใหเปนเสนทางทองเที่ยว 

• โครงการจัดทําเสนทางเชื่อมโยงอุทยาน
ประวัติศาสตรบางระจัน-วัดพระนอนจักรสีห-
วัดพกิุลทอง 

• โครงการทําเสนทางเชื่อมโยงอุทยานฯ 
บางระจันกับวดัโพธิ์เกาตน 

สรางกิจกรรมในแหลง • โครงการการแสดงการสูรบแบบโบราณ         
สูระบบการทองเที่ยวสากล 

บริหารจัดการแหลง • โครงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
Brand ประจําจังหวดั 

การพัฒนาแหลง-
ทองเที่ยว 
 

อนุรักษแหลง • โครงการจัดทําแผนอนุรักษแหลงทองเที่ยว
จังหวดัสิงหบรีุอยางยั่งยนื 

• โครงการอนุรักษแมน้ํานอย 
• โครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศปายางนา               
อ.บางระจัน 

• โครงการรณรงคใหประชาชนปลูกบัวเปน      
พืชเศรษฐกจิ 

• โครงการบานเกิดคึกฤทธิ์ 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
สรางมาตรฐานบริการ • โครงการสงเสริมรานอาหารเขาสูมาตรฐาน 

• โครงการสงเสริมโรงแรมที่พักเขาสูมาตรฐาน 

พัฒนาสิง่อํานวยความ
สะดวก 

• โครงการสํารวจและปรับปรุงสิ่งอํานวยความ
สะดวกพื้นฐานในแหลงทองเที่ยว 

• โครงการจัดสรางศูนยบริการนักทองเที่ยว 
• โครงการจัดทําและติดตั้งปายแสดง Brand 
บางระจัน 

• โครงการจัดทําและติดตั้งปายบอกระยะทาง
และลักษณะเสนทาง 

สรางมาตรฐานความ
ปลอดภยั 

• โครงการเสริมสรางความปลอดภัยตอรางกาย 
ชีวิต และทรัพยสินใหกับนกัทองเที่ยว 

พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อบริการใน
แหลง 

• โครงการจัดทําฐานขอมูลการทองเที่ยว
จังหวดัสิงหบรีุในรูปแบบ website “ทองเที่ยว
เมืองสิงห ถ่ินบางระจัน” 

การพัฒนาการ
บริการ 

พัฒนาสนิคาของที่ระลึก • โครงการของที่ระลึกเอกลักษณเมืองสิงห 

สรางจุดขายและยกระดับ
จุดขาย 

• โครงการเมืองคูทางการทองเที่ยว      
(บางระจัน/อลาโม) 

การพัฒนาการตลาด 
และประชาสัมพันธ 

พัฒนาสารสนเทศเพื่อ
การตลาด 

• โครงการจัดทําฐานขอมูลการทองเที่ยว
จังหวดัสิงหบรีุในรูปแบบ website “ทองเทีย่ว
เมืองสิงห ถ่ินบางระจัน” 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
เผยแพรประชาสัมพันธ 
การทองเที่ยว 

• โครงการจัดทําแผนพับเพื่อประชาสัมพันธ 
การทองเที่ยว 

• โครงการ เที่ยวสิงห ไปไดทกุเดือน 
• โครงการเชิญชวนสื่อมวลชน นักเขยีนและ 
ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวเยือนจังหวดั
สิงหบุรี 

• โครงการสงเสริมสํานึกรักชาติสําหรับเยาวชน

 

สรางกิจกรรมทาง
การตลาด 

• โครงการรวมงานสงเสริมการขายรวมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

• โครงการจัดกจิกรรม Road Show “ทองเที่ยว
เมืองสิงห ถ่ินวีรชนคนกลา บางระจัน”  

• โครงการพอครัวหัวปาสูครัวโลก 
เพื่อสรางผลติภัณฑ 
OTOP เสริมการ
ทองเที่ยว 

• โครงการฝกอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ
OTOP เสริมการทองเที่ยว 

การพัฒนาบุคลากร 

เพื่อพัฒนาผูบริหารแหลง • โครงการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการ
แหลงทองเที่ยวใหกับ อบต. 

• โครงการถวายความรูแดพระสงฆในการ
บริหารจัดการแหลงทองเที่ยวประเภทวดั 

• โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรดานดแูลและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในแหลงทองเทีย่ว 

• โครงการสัมมนาประจําปเพือ่สงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดสิงหบุรี 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
เพื่อพัฒนาผูใหบริการ       
ในแหลง 

• โครงการฝกอบรมบุคลากรรานอาหาร 
โรงแรมที่พัก สูการบริการที่เปนเลิศ 

• โครงการอบรมบุคลากรเพื่อเปนผูนําเที่ยว 
ทองถ่ิน 

• โครงการทัศนศึกษาและดูงานการพัฒนาและ
การใหบริการภายในแหลงทองเที่ยว ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

พัฒนาผูประกอบการ 
SME ในธุรกิจทองเที่ยว 

• โครงการฝกอบรมผูประกอบการ SME 

 

สงเสริมใหบุคลากรดาน
การทองเที่ยวใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• โครงการฝกอบรมบุคลากรดานการทองเที่ยว
ใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ
อุตสาหกรรม 

• โครงการพัฒนายานอุตสาหกรรมเปนแหลง
ทองเที่ยว 

เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ 
การเกษตร 

• โครงการสงเสริมและจําหนายสินคาทาง 
การเกษตรสูผูประกอบการธรุกิจทองเที่ยว 

เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ 
การศึกษา 

• โครงการสรางบทเรียนวิชาจงัหวัดของเรา   
ในการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

การบูรณาการ 

เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ 
การพัฒนาชุมชน 

• โครงการสงเสริมการทองเที่ยวแบบ              
Home Stay 

การเชื่อมโยงกลุม
จังหวัด 

เชื่อมโยงเสนทาง
ทองเที่ยวกับ  
แหลงทองเที่ยว 

• โครงการจัดทําเสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยง       
4 จังหวดั 

• โครงการจัดทําปายบอกเสนทาง                     
แหลงทองเที่ยวเชื่อมโยง 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
 • โครงการจัดทําปายแผนที่เชือ่มโยงใน             

กลุมจังหวัด (ติดตั้งในแหลง) 
 

พัฒนาบคุลากรรวมกัน • โครงการอบรมมัคคุเทศกทองถ่ิน 
• โครงการอบรมผูใหบริการทางการทองเที่ยว 
• โครงการสัมมนาภาครัฐ-เอกชนดานการ 
ทองเที่ยว 

• โครงการศึกษาโครงสรางทางการบริหาร 
จัดการดานการทองเที่ยวรวมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาสงเสริมการตลาด
รวมกัน 

• โครงการมหกรรมทองเที่ยว 4 จังหวดั 
• โครงการปฏิทินทองเที่ยว 4 จังหวดั 
• โครงการทัศนศึกษาเสนทางแหลงทองเที่ยว    
ที่กําหนด 

• โครงการ Road Show ในพืน้ที่เปาหมาย 
• โครงการรวมงานสงเสริมการขาย 
• โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรเสนทางการ
ทองเที่ยวเชื่อมโยง 

• โครงการโฆษณาผานสื่อทุกแขนง 
• โครงการวิจัยติดตามและประเมินผลการ 
ทองเที่ยวตามเสนทางเชื่อมโยง 

• โครงการผลิต VCD/DVD ทองเที่ยว 4 จังหวัด
• โครงการสงเสริมการขายในตางประเทศ 
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2. โครงการรองรบัแผนกลยุทธของจังหวัดสระบุรี 

ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
ยกระดับแหลงท่ีเปน 
Brand ใหเปนแหลง
ระดับชาต ิ

• โครงการสรางมาตรฐาน Heppiness Your 
Second Home 

• โครงการคัดเลือก 1 อําเภอ 1 แหลงทองเที่ยว 
(Heppiness Your Second Home) 

• โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยว 
Heppiness Your Second Home 

เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว
ใหเปนเสนทางทองเที่ยว 

• โครงการจัดทําเสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยง
เมืองแหลงทองเที่ยว Heppiness Your 
Second Home 

 การบริหารจัดการแหลง • โครงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
Brand ประจําจังหวดั 

สรางกิจกรรมในแหลง • โครงการ “Second home Day” 

การพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว 

อนุรักษแหลง • โครงการจัดทําแผนอนุรักษแหลงทองเที่ยว
จังหวดัสระบุรีอยางยั่งยืน 

สรางมาตรฐานบริการ • โครงการสงเสริมรานอาหารเขาสูมาตรฐาน 
• โครงการสงเสริมโรงแรมที่พักเขาสู
มาตรฐาน 

การพัฒนาการ
บริการ 

พัฒนาสิง่อํานวยความ
สะดวก 

• โครงการสํารวจและปรับปรุงสิ่งอํานวย    
ความสะดวกพื้นฐานในแหลงทองเที่ยว 

• โครงการจัดสรางศูนยใหบริการ
นักทองเที่ยว 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
 • โครงการจัดตั้งศูนยประสานงานการ

ทองเที่ยว Long Stay 
• โครงการจัดทําและติดตั้งปายแสดง Brand 

“Saraburi Your second home” 
• โครงการจัดทําและติดตั้งปายบอกระยะทาง
และลักษณะเสนทาง 

• โครงการสงเสริมการทองเที่ยวแบบ               
Farm Stay 

สรางมาตรฐานความ
ปลอดภยั 

• โครงการเสริมสรางความปลอดภัยตอ
รางกาย ชีวิต และทรัพยสิน ใหกับ
นักทองเที่ยว 

 

พัฒนาสนิคาของที่ระลึก • โครงการของที่ระลึก Saraburi Your Second 
Home 

สรางจุดขายและยกระดับ
จุดขาย 

• โครงการมอบตราสัญลักษณ Heppiness 
Your Second Home ใหแกแหลงทองเที่ยว
และบริการทางการทองเที่ยว 

พัฒนาสารสนเทศเพื่อ
การตลาด 

• โครงการจัดทําฐานขอมูลการทองเที่ยว
จังหวดัสระบุรีในรูปแบบ website “Saraburi 
Your Second Home” 

การพัฒนาการ
ตลาดและ
ประชาสัมพนัธ 

เผยแพรประชาสัมพันธ     
การทองเที่ยว 

• โครงการเชิญชวนสื่อมวลชน นักเขยีนและ
ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวเยือนจังหวดั
สระบุรี 

• โครงการ “เที่ยวสระบุรี บานที่สองของคุณ” 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
 • โครงการจัดทําแผนพับเพื่อประชาสัมพันธ  

การทองเที่ยว 
 

สรางกิจกรรมทาง
การตลาด 

• โครงการรวมงานสงเสริมการขายรวมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

• โครงการจัดกจิกรรม Road Show               
“Saraburi Your Second Home”  

• โครงการจัดทํา Package การทองเที่ยว           
Long Stay 

เพื่อสรางผลติภัณฑ 
OTOP เสริมการ
ทองเที่ยว 

• โครงการฝกอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ
OTOP  เสริมการทองเที่ยว 

การพัฒนาบุคลากร  

เพื่อพัฒนาผูบริหารแหลง • โครงการฝกอบรมหลักสูตรการบริหาร
จัดการแหลงทองเที่ยวใหกับ อบต. 

• โครงการถวายความรูแดพระสงฆในการ
บริหารจัดการแหลงทองเที่ยวประเภทวดั 

• โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรดานดแูลและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในแหลงทองเทีย่ว 

• โครงการสัมมนาประจําปเพือ่สงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดสระบุรี 

• โครงการสัมมนาผูเกี่ยวของกับ Long Stay  
เพื่อเตรียมความพรอม 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
เพื่อพัฒนาผูใหบริการ       
ในแหลง 

• โครงการฝกอบรมบุคลากรรานอาหาร         
โรงแรม ที่พัก สูการบริการที่เปนเลิศ 

• โครงการจัดฝกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของกับ 
Long Stay 

• โครงการอบรมบุคลากรเพื่อเปนผูนําเที่ยว
ทองถ่ิน 

• โครงการทัศนศึกษาและดูงานการพัฒนา
และการบริการภายในแหลงทองเที่ยว ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

พัฒนาผูประกอบการ 
SME ในธุรกิจทองเที่ยว 

• โครงการฝกอบรมผูประกอบการ SME 

 

สงเสริมใหบุคลากรดาน
การทองเที่ยวใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• โครงการฝกอบรมบุคลากรดานการ
ทองเที่ยวใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ 
อุตสาหกรรม 

• โครงการพัฒนายานอุตสาหกรรมเปน      
แหลงทองเที่ยว 

เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ 
การเกษตร 

• โครงการสงเสริมและจําหนายสินคาทาง     
การเกษตรสูผูประกอบการธรุกิจทองเที่ยว 

เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ
การศึกษา 

• โครงการสรางบทเรียนวิชา จังหวัดของเรา  
บรรจุในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การบูรณาการ 

เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ
การพัฒนาชุมชน 

• โครงการสงเสริมการทองเที่ยวแบบ         
Home Stay 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
เชื่อมโยงเสนทาง
ทองเที่ยวกับ 
แหลงทองเที่ยว 

• โครงการจัดทําเสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยง      
4 จังหวดั 

• โครงการจัดทําปายบอกเสนทางแหลง
ทองเที่ยวเชื่อมโยง 

• โครงการจัดทําปายแผนที่เชือ่มโยงใน        
กลุมจังหวัด (ติดตั้งในแหลง) 

พัฒนาบคุลากรรวมกัน • โครงการอบรมมัคคุเทศกทองถ่ิน 
• โครงการอบรมผูใหบริการทางการทองเที่ยว 
• โครงการสัมมนาภาครัฐ-เอกชนดานการ
ทองเที่ยว 

• โครงการศึกษาโครงสรางทางการบริหาร
จัดการดานการทองเที่ยวรวมกัน 

การเชื่อมโยงกลุม
จังหวัด 

พัฒนาสงเสริมการตลาด
รวมกัน 

• โครงการมหกรรมทองเที่ยว 4 จังหวดั 
• โครงการปฏิทินทองเที่ยว 4 จังหวดั 
• โครงการทัศนศึกษาเสนทางแหลงทองเที่ยว
ที่กําหนด 

• โครงการ Road Show ในพืน้ที่เปาหมาย 
• โครงการรวมงานสงเสริมการขาย 
• โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรเสนทาง       
การทองเที่ยวเชื่อมโยง 

• โครงการโฆษณาผานสื่อทุกแขนง 
• โครงการวิจัยติดตามและประเมินผล           
การทองเที่ยวตามเสนทางเชือ่มโยง 

• โครงการผลิต VCD/DVD ทองเที่ยว 4 จังหวัด 
• โครงการสงเสริมการขายในตางประเทศ 
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3. โครงการรองรบัแผนกลยุทธของจังหวัดลพบุรี 
 

ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
ยกระดับแหลงท่ีเปน 
Brand ใหเปน              
แหลงระดับชาต ิ

• โครงการวันสถาปนาความสัมพันธ 
ไทย-ฝร่ังเศสครั้งแรกแหงแผนดินสยาม 

เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว
ใหเปนเสนทางทองเที่ยว 

• โครงการทําเสนทางเชื่อมโยงพระราชวัง
นารายณ-พระปรางคสามยอด-               
อางซับเหล็ก-เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ 

บริหารจัดการแหลง • โครงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร 
จัดการ Brand ประจําจังหวัด 

การพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว 
 

สรางกิจกรรมในแหลง • โครงการติดตั้งอุปกรณส่ือความหมาย
อิเล็กทรอนิกส ในเขตพระปรางคสามยอด 

• โครงการติดตั้งอุปกรณส่ือความหมาย
อิเล็กทรอนิกส ในเขตพระราชวังนารายณ 

• โครงการจัดแสดงนาฏศิลปไทยใน           
วังนารายณ สูระบบการทองเที่ยวสากล 

• โครงการแตงไทยขายของในเขต 
พระราชวังนารายณ 

• โครงการจัดทําเสนทางทองเที่ยวเมือง
ละโว 

• โครงการพัฒนาพระปรางคสามยอด         
เปนจุดถายภาพ (Land Mark) 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
 อนุรักษแหลง • โครงการจดัทําแผนอนุรักษแหลง

ทองเทีย่วจังหวัดลพบุรีอยางยั่งยืน 
• โครงการจัดทําแผนแมบทดานการ
พัฒนาการทองเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ 

• โครงการจัดทําแผนแมบทดานการ
พัฒนาการทองเที่ยวทุงทานตะวนั 

• โครงการการศึกษาวจิัยผลกระทบ            
ดานการทองเที่ยวของทุงทานตะวัน 

สรางมาตรฐานบริการ • โครงการสงเสริมรานอาหารเขาสู
มาตรฐาน 

• โครงการสงเสริมโรงแรมที่พักสูมาตรฐาน 
พัฒนาสิง่อํานวยความ
สะดวก 

• โครงการสํารวจและปรับปรุงสิ่งอํานวย
ความสะดวกพื้นฐานในแหลงทองเที่ยว 

• โครงการจัดสรางศูนยบริการนักทองเที่ยว 
• โครงการจัดทําและติดตั้งปายแสดง 

Brand ละโวธานี 
• โครงการจัดทําและติดตั้งปายบอก
ระยะทาง และลักษณะเสนทาง                
แหลงทองเที่ยวโดยใชศิลปะสมัยละโว 

การพัฒนาการบริการ 

สรางมาตรฐานความ
ปลอดภยั 

• โครงการเสริมสรางความปลอดภัยตอ
รางกาย ชีวิต และทรพัยสิน ใหกับ
นักทองเทีย่ว 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อบริการ  
ในแหลง 

• โครงการพัฒนาโปรแกรมสื่อความหมาย
อิเล็กทรอนิกส 5 ภาษา  

 

พัฒนาสนิคาของที่ระลึก • โครงการของที่ระลึกเอกลักษณเมืองละโว 

พัฒนาสารสนเทศเพื่อ
การตลาด 

• โครงการจัดทําฐานขอมูลการทองเที่ยว
จังหวดัลพบุรีในรูปแบบ website 

เผยแพรประชาสัมพันธ
การทองเที่ยว 

• โครงการจัดทําแผนที่โบราณสถาน          
ยุคละโว 

• โครงการจัดมหกรรมแสง สี เสียง                
ละโวธานี 

• โครงการ ลพบุรี มีดีทุกเดือน 
• โครงการเชิญชวนสื่อมวลชน นักเขยีน
และผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวเยือน
จังหวดัลพบุรี 

การพัฒนาการตลาด
และประชาสัมพันธ 

สรางกิจกรรมทาง
การตลาด 

• โครงการรวมงานสงเสริมการขาย
รวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

• โครงการ Road Show “ละโวธาน ี            
กล่ินไอวัฒนธรรมลพบุรี” 

การพัฒนาบุคลากร เพื่อสรางผลติภัณฑ 
OTOP เสริมการ
ทองเที่ยว 

• โครงการฝกอบรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑ OTOP เสริมการทองเที่ยว 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
เพื่อพัฒนาผูบริหารแหลง • โครงการฝกอบรมหลักสูตรการบริหาร

จัดการแหลงทองเที่ยวใหกับ อบต. 
• โครงการถวายความรูแดพระสงฆในการ
บริหารจัดการแหลงทองเที่ยวประเภทวดั 

• โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรดานดแูล
และรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมใน              
แหลงทองเที่ยว 

• โครงการสัมมนาประจําปเพือ่สงเสริม
และพัฒนาการทองเทีย่วของจงัหวัด
ลพบุรี 

• โครงการสัมมนา เร่ือง การจดัการ
ทองเทีย่วในละโวธาน ี

เพื่อพัฒนาผูใหบริการ       
ในแหลง 

• โครงการฝกอบรมบุคลากรรานอาหาร 
โรงแรมที่พัก สูการบริการที่เปนเลิศ 

• โครงการอบรมบุคลากรเพื่อเปน             
ผูนําเที่ยวทองถ่ิน 

• โครงการทัศนศึกษาและดูงานการพัฒนา
และการใหบริการภายในแหลงทองเที่ยว 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

พัฒนาผูประกอบการ 
SME ในธุรกิจทองเที่ยว 

• โครงการฝกอบรมผูประกอบการ SME 

 

สงเสริมใหบุคลากรดาน
การทองเที่ยวใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• โครงการฝกอบรมบุคลากรดานการ
ทองเที่ยวใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ 
อุตสาหกรรม 

• โครงการพัฒนายานอุตสาหกรรมเปน
แหลงทองเที่ยว 

เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ 
การเกษตร 

• โครงการสงเสริมและจําหนายสินคา 
ทางการเกษตรสูผูประกอบการธุรกิจ 
ทองเที่ยว 

เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ 
การศึกษา 

• โครงการสรางบทเรียนวิชา จังหวัด          
ของเราในการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

การบูรณาการ 

เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ
การพัฒนาชุมชน 

• โครงการสงเสริมการทองเที่ยวแบบ 
Home Stay 

เชื่อมโยงเสนทาง
ทองเที่ยวกับ                     
แหลงทองเที่ยว 

• โครงการจัดทําเสนทางทองเที่ยว
เชื่อมโยง 4 จังหวัด 

• โครงการจัดทําปายบอกเสนทางแหลง
ทองเที่ยวเชื่อมโยง 

• โครงการจัดทําปายแผนที่เชือ่มโยงใน
กลุมจังหวัด (ติดตั้งในแหลง) 

การเชื่อมโยงกลุม
จังหวัด 

พัฒนาบคุลากรรวมกัน • โครงการอบรมมัคคุเทศกทองถ่ิน 
• โครงการอบรมผูใหบริการทางการ
ทองเทีย่ว 

• โครงการสัมมนาภาครัฐ-เอกชนดานการ
ทองเที่ยว 

• โครงการศึกษาโครงสรางทางการ
บริหารจัดการดานการทองเที่ยวรวมกัน 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
 พัฒนาสงเสริมการตลาด

รวมกัน 
• โครงการมหกรรมทองเที่ยว 4 จังหวดั 
• โครงการปฏิทินทองเที่ยว 4 จังหวดั 
• โครงการทัศนศึกษาเสนทางแหลง
ทองเที่ยวทีก่ําหนด 

• โครงการ Road Show ในพืน้ที่เปาหมาย 
• โครงการรวมงานสงเสริมการขาย 
• โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรเสนทาง
การทองเที่ยวเชื่อมโยง 

• โครงการโฆษณาผานสื่อทุกแขนง 
• โครงการวิจัยติดตามและประเมินผล 
การทองเที่ยวตามเสนทางเชือ่มโยง 

• โครงการผลิต VCD/DVD ทองเที่ยว         
4 จังหวดั 

• โครงการสงเสริมการขายในตางประเทศ 
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4. โครงการรองรบัแผนกลยุทธของจังหวัดชัยนาท 
 

ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
ยกระดับแหลงท่ีเปน 
Brand  ใหเปนแหลง
ระดับชาต ิ

• โครงการปรับปรุงสวนนกชยันาท 
• โครงการพัฒนาพิพิธภณัฑนกนานาชาต ิ
• โครงการจัดสรางหุนฟางนก 

เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวให
เปนเสนทางทองเที่ยว 

• โครงการจัดทําเสนทางเชื่อมโยง               
สวนนก- เขื่อนเจาพระยา-บึงฉวาก 

สรางกิจกรรมในแหลง • โครงการจัดการประกวดหุนฟางนก
ระดับประเทศ 

• โครงการจัดสรางศูนยสาธิตการสราง     
หุนฟางนก 

• โครงการพัฒนาจุดถายภาพ (Land Mark) 
โดยใช Brand “เมืองหุนฟางนก” 

บริหารจัดการแหลง • โครงการจัดตั้งคณะกรรมการหุนฟางนก
ประจําจังหวัด 

การพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว 

อนุรักษแหลง • โครงการจัดทําแผนอนุรักษแหลง
ทองเที่ยวจังหวัดชัยนาทอยางยั่งยืน 

การพัฒนาการบริการ สรางมาตรฐานบริการ • โครงการสงเสริมรานอาหารเขาสู
มาตรฐาน 

• โครงการสงเสริมโรงแรมที่พักเขาสู
มาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
พัฒนาสิง่อํานวยความ
สะดวก 

• โครงการสํารวจและปรับปรุงสิ่งอํานวย
ความสะดวกพื้นฐานในแหลงทองเที่ยว 

• โครงการจัดสรางศูนยบริการ
นักทองเที่ยว 

• โครงการจัดทําและติดตั้งปายบอก
ระยะทาง และลักษณะเสนทาง โดยใช
สัญลักษณหุนฟางนก 

สรางมาตรฐานความ
ปลอดภยั 

• โครงการเสริมสรางความปลอดภัยตอ
รางกาย ชีวิต และทรัพยสิน ใหกับ
นักทองเที่ยว 

พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อบริการ        
ในแหลง 

• โครงการจัดทําฐานขอมูลการทองเที่ยว
จังหวดัชัยนาทในรูปแบบ “ทองเที่ยว
เมืองหุนฟางนกที่ชัยนาท” 

 

พัฒนาสนิคาของที่ระลึก • โครงการของที่ระลึกเมืองหุนฟางนก 

สรางจุดขายและยกระดับ
จุดขาย 

• โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
เกี่ยวกับนก 

พัฒนาสารสนเทศเพื่อ
การตลาด 

• โครงการจัดทําฐานขอมูลการทองเที่ยว
จังหวดัสิงหบรีุในรูปแบบ website 
“ทองเที่ยวเมืองหุนฟางนกทีชั่ยนาท” 

การพัฒนาการตลาด
และประชาสัมพันธ 

เผยแพรประชาสัมพันธ
การทองเที่ยว 

• โครงการจัดทําแผนพับเพื่อ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยว 

• โครงการเที่ยวเมืองหุนฟางนกไปได         
ทุกเดือน 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
 • โครงการเชิญชวนสื่อมวลชน นักเขยีน

และผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวเยือน
จังหวดัชัยนาท 

 

สรางกิจกรรมทาง
การตลาด 
 

• โครงการรวมงานสงเสริมการขายรวมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

• โครงการ Road Show “ชัยนาท                  
เมืองหุนฟางนก” 

• โครงการรวมงานสงเสริมการขายรวมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

• โครงการ Road Show “ Bird Town 
เมืองไทย ที่ชัยนาท”  

• โครงการจัดทําเสนทางทองเที่ยวชม          
หุนฟางนก 

เพื่อสรางผลติภัณฑ 
OTOP เสริมการทองเที่ยว 

• โครงการฝกอบรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑOTOP เสริมการทองเที่ยว 

 การพัฒนาบุคลากร 
 

เพื่อพัฒนาผูบริหารแหลง • โครงการฝกอบรมหลักสูตรการบริหาร 
จัดการแหลงทองเที่ยวใหกับ อบต. 

• โครงการถวายความรูแดพระสงฆในการ
บริหารจัดการแหลงทองเที่ยวประเภทวดั 

• โครงการเพิ่มศักยภาพบุคากรดานดูแล
และรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมในแหลง
ทองเที่ยว 

• โครงการสัมมนาประจําปเพือ่สงเสริม
และพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวดั
ชัยนาท 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
เพื่อพัฒนาผูใหบริการ         
ในแหลง 

• โครงการฝกอบรมบุคลากรรานอาหาร 
โรงแรม ที่พักสูการบริการที่เปนเลิศ 

• โครงการอบรมบุคลากรเพื่อเปน                
ผูนําเที่ยวทองถ่ิน 

• โครงการทัศนศึกษาและดูงานการพัฒนา
และการบริการภายในแหลงทองเที่ยว  
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

พัฒนาผูประกอบการ 
SME ในธุรกิจทองเที่ยว 

• โครงการฝกอบรมผูประกอบการ SME 

 

สงเสริมใหบุคลากรดาน
การทองเที่ยวใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

• โครงการฝกอบรมบุคลากรดานการ 
ทองเที่ยวใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ
อุตสาหกรรม 

• โครงการพัฒนายานอุตสาหกรรมเปน 
แหลงทองเที่ยว 

เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ
การเกษตร 

• โครงการสงเสริมและจําหนายสินคา         
ทางการเกษตรสูผูประกอบการธุรกิจ
ทองเที่ยว 

เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ
การศึกษา 

• โครงการสรางบทเรียนวิชา จังหวัด           
ของเราในการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 การบูรณาการ 

เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ
การพัฒนาชุมชน 

• โครงการสงเสริมการทองเที่ยวแบบ 
Home Stay 

การเชื่อมโยงกลุม
จังหวัด 

เชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยว
กับแหลงทองเที่ยว 

• โครงการจัดทําเสนทางทองเที่ยว
เชื่อมโยง 4 จังหวัด 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการรองรบั 
 • โครงการจัดทําปายบอกเสนทางแหลง- 

ทองเที่ยวเชื่อมโยง 
• โครงการจัดทําปายแผนที่เชือ่มโยงใน
กลุมจังหวัด (ติดตั้งในแหลง) 

พัฒนาบคุลากรรวมกัน • โครงการอบรมมัคคุเทศกทองถ่ิน 
• โครงการอบรมผูใหบริการทางการ
ทองเที่ยว 

• โครงการสัมมนาภาครัฐ-เอกชนดานการ
ทองเที่ยว 

• โครงการศึกษาโครงสรางทางการบริหาร 
จัดการดานการทองเที่ยวรวมกัน 

 

พัฒนาสงเสริมการตลาด
รวมกัน 

• โครงการมหกรรมทองเที่ยว 4 จังหวดั 
• โครงการปฏิทินทองเที่ยว 4 จังหวดั 
• โครงการทัศนศึกษาเสนทางแหลง
ทองเที่ยวทีก่ําหนด 

• โครงการ Road Show ในพืน้ที่เปาหมาย 
• โครงการรวมงานสงเสริมการขาย 
• โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรเสนทาง 
การทองเที่ยวเชื่อมโยง 

• โครงการโฆษณาผานสื่อทุกแขนง 
• โครงการวิจัยติดตามและประเมินผล  
การทองเที่ยวตามเสนทางเชือ่มโยง 

• โครงการผลิต VCD/DVD ทองเที่ยว         
4 จังหวดั 

• โครงการสงเสริมการขายในตางประเทศ 
 



                                                                                           กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ข 97 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการทองเที่ยว  
- พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
- พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๗ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗ 

เปนปที ่๑๙ ในรัชกาลปจจบุัน 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวา โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงวนปา จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของสภา   
รางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้  

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พุทธศักราช 
๒๕๐๗” 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป  

 มาตรา ๓ ใหยกเลิก  
  (๑) พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา พุทธศักราช ๒๔๘๑  
  (๒) พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖  
  (๓) พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗  
 บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ 
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน  
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 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
   “ปา” หมายความวา ที่ดินรวมตลอดถึง ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาป 
เกาะ และที่ชายทะเลที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมาย  
 “ปาสงวนแหงชาติ” หมายความวา ปาที่ไดกําหนดใหเปนปาสงวนแหงชาติตาม
พระราชบัญญัตินี้  
 “ไม” หมายความวา ไมทุกชนิดทั้งที่เปนตน กอ หรือเถา ไมวายังยืนตนหรือลมลงแลว 
และหมายความรวมตลอดถึง ราก ปุม ตอ หนอ กิ่ง ตา หัว เหงา เศษ ปลายหรือสวนหนึ่งสวนใด
ของไม ไมวาจะถูกตัด ฟน เล่ือย ผา ถาก ถอน ขุด หรือกระทําโดยวิธีการอื่นใด  
 “ของปา” หมายความวา ส่ิงตางๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีอยูในปา เปนตนวา  
 (๑) ไมฟน ถาน เปลือกไม ใบไม ดอกไม เมล็ด ผลไม หนอไม ชันไม และยางไม  
 (๒) หญา ออ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กลวยไม กูด เห็ด และพืชอ่ืน  
  (๓) ซากสัตว ไข หนัง เขา นอ งา กราม ขนาย กระดูก ขน รังนก คร่ัง รังผ้ึง น้ําผ้ึงและ
มูลคางคาว  
 (๔) ดิน หิน กรวด ทราย แรและน้ํามัน  
  “สัตวเล้ียง” หมายความวา ชาง มา ลา ลอ โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร ที่มีเจาของ  
 “ทําไม” หมายความวา ตัด ฟน กาน โคน ลิด เล่ือย ผา ถาก ทอน ขุด หรือชักลากไมที่มี
อยูในปา หรือนําไมที่มีอยูในปาออกจากปาดวยประการใดๆ  
  “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้  
  “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมปาไม  
  “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

 มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให
มีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ และออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม คาภาคหลวง และ
คาบํารุงปาไม ไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  
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หมวด ๑ 
การกําหนดปาสงวนแหงชาต ิ

 

 มาตรา ๖ บรรดาปาที่เปนปาสงวนอยูแลวตามกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงวนปา
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเปนปาสงวนแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้  
 เมื่อรัฐมนตรี เห็นสมควรกําหนดปาอื่นใดเปนปาสงวนแหงชาติ เพื่อรักษาสภาพปาไม 
ของปา หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น ใหกระทําไดโดยออกกฎกระทรวงซึ่งตองมีแผนที่แสดง
แนวเขตปาที่กําหนดเปนปาสงวนแหงชาตินั้นแนบทายกฎกระทรวงดวย  

 มาตรา ๗ การเปลี่ยนแปลงเขตหรือการเพิกถอนปาสงวนแหงชาติ ไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวนใหกระทําได โดยออกกฎกระทรวง และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอน
บางสวนใหมีแผนที่แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนนั้นแนบทายกฎกระทรวงดวย  

 มาตรา ๘ ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีหลักเขตและปายหรือเครื่องหมายอื่นแสดง
แนวเขตปาสงวนแหงชาติไวตามสมควร เพื่อใหประชาชนเห็นไดวาเปนเขตปาสงวนแหงชาติ  

 มาตรา ๙ ใหปดประกาศสําเนากฎกระทรวง และแผนที่ทายกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ 
วรรคสอง หรือมาตรา ๗ ไว ณ ที่ทําการอําเภอหรือกิ่งอําเภอทองที่ที่ทําการ กํานันทองที่ และที่
เปดเผยเห็นไดงายในหมูบานทองที่นั้น  

 มาตรา ๑๐ เมื่อไดกําหนดปาใดเปนปาสงวนแหงชาติแลว ใหมีกรรมการสําหรับ
ปาสงวนแหงชาตินั้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยผูแทนกรมปาไม ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนกรม
ที่ดินและกรรมการอื่นอีกสองคน ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหคณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้  
   (๑) ควบคุมใหการเปนไปตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙  
   (๒) ดําเนินการสอบสวนและวินิจฉัยคํารองตามมาตรา ๑๓  
   (๓) มีหนังสือเรียกบุคคลมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของในการสอบสวน
ตามมาตรา ๑๓  
   (๔) ตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย  
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 มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการประชุมไมต่ํากวากึ่งจํานวนของ
กรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม และใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
แหงที่ประชุม การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  
 กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานแหง 
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เปนเสียงชี้ขาด  

 มาตรา ๑๒ บุคคลใดอางวามีสิทธิหรือไดทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติใด
อยูกอนวันที่กฎกระทรวงกําหนดปาสงวนแหงชาตินั้นใชบังคับใหยื่นคํารองเปนหนังสือตอ
นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองที่  
 ภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันที่กฎกระทรวงนั้นใชบังคับ ถาไมยื่นคํารองภายใน
กําหนดดังกลาว ใหถือวาสละสิทธิหรือประโยชนนั้น  
 คํารองดังกลาวในวรรคหนึ่งใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
ทองที่สงตอไปยังคณะกรรมการสําหรับปาสงวนแหงชาตินั้นโดยไมชักชา  
 ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกกรณสิีทธิในที่ดินที่บุคคลมีอยูตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน  

 มาตรา ๑๓ เมื่อคณะกรรมการสําหรับปาสงวนแหงชาติไดรับคํารองตามมาตรา ๑๒ 
แลวใหสอบสวนตามคํารองนั้น ถาปรากฏวาผูรองไดเสียสิทธิหรือเสื่อมเสียประโยชน ให
คณะกรรมการพิจารณากําหนดคาทดแทนใหตามที่เห็นสมควร  
 ถาผูรองไมพอใจในคาทดแทนที่คณะกรรมการสําหรับปาสงวนแหงชาติกําหนด ผูรองมี
สิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด  

 มาตรา ๑๓ (๑) ทวิ ในกรณีที่สวนราชการและองคการของรัฐ มีความประสงคจะใชพื้นที่
บางแหงภายในเขตปาสงวนแหงชาติเปนสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชนของรัฐอยางอื่น ให
อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดบริเวณดังกลาวเปนบริเวณที่ทางราชการใช
ประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติได และในบริเวณดังกลาว มิใหนํามาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ 
มาใชบังคับแกการที่สวนราชการหรือองคการนั้นๆ จําเปนตองกระทํา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ในการปฏิบัติงานเพื่อใชประโยชนในพื้นที่นั้น  
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 การใชพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ถาที่ดินในบริเวณที่ทางราชการใชประโยชนมีแนวเขตทับ
ที่ดินซึ่งบุคคลไดรับประโยชนตามมาตรา ๑๔ อยูแลว ใหการรับประโยชนในที่ดินสวนที่เปน
บริเวณที่ทางราชการใชประโยชนนั้นสิ้นสุดลง เมื่อพนกําหนดสามรอยหกสิบวัน นับแตวันที่
ประกาศกําหนดบริเวณดังกลาวเปนบริเวณที่ทางราชการใชประโยชน  
 การใชพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กําหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี  
 (๑) มาตรา ๑๖ ทวิ เพิ่มเติมโดย มาตรา ๓ แหง พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๒๘  
 

หมวด ๒ 
การควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาต ิ

 

 มาตรา ๑๔ (๒) ในเขตปาสงวนแหงชาติหามมิใหบุคคลใดยึดถือครอบครองทําประโยชน
หรืออยูอาศัยในที่ดินกอสราง แผวถาง เผาปา ทําไม เก็บหาของปาหรือกระทําดวยประการใดๆ    
อันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติเวนแต  
 (๑) ทําไมหรือเก็บหาของปา ตามมาตรา ๑๕ เขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยตามมาตรา 
๑๖ มาตรา ๑๖ ทวิ หรือมาตรา ๑๖ ตรี กระทําการตามมาตรา ๑๗ ใชประโยชนตามมาตรา ๑๘ หรือ
กระทําการตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๐  
 (๒) ทําไมหวงหามหรือเก็บหาของปาหวงหามตามกฎหมายวาดวยปาไม  
 มาตรา ๑๕ การทําไมหรือเก็บหาของปาในเขตปาสงวนแหงชาติใหกระทําไดเมื่อไดรับ
ใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดประกาศอนุญาตไวเปนคราวๆ    
ในเขตปาสงวนแหงชาติแหงหนึ่งแหงใดโดยเฉพาะ  
 การอนุญาตใหเปนไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 มาตรา ๑๖ (๓) อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเขา
ทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติได ในกรณีดังตอไปนี้  
  (๑) การเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติคราวละไมนอยกวาหาป
แตไมเกินสามสิบป ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณจะอนุญาตโดยใหยกเวนคาธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางสวนตามที่เห็นสมควรก็ได  
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   (๒) การเขาทําประโยชนเกี่ยวกับการทําเหมืองแรตามกฎหมายวาดวยแรคราวละไมเกิน
สิบป โดยใหไดรับยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตเก็บหาของปาและไมตองเสียคาภาคหลวงของปา
ตามพระราชบัญญัตินี้ สําหรับแร ดินขาว หรือหิน แลวแตกรณี  
 การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี  

 มาตรา ๑๖ ทวิ ในกรณีที่ปาสงวนแหงชาติทั้งหมดหรือบางสวนมีสภาพเปนปาไรรางเกา 
หรือทุงหญา หรือเปนปาที่ไมมีไมมีคาขึ้นอยูเลย หรือมีไมมีคาที่มีลักษณะสมบูรณเหลืออยูเปน
สวนนอย และปานั้นยากที่จะกลับฟนคืนดีตามธรรมชาติ ทั้งนี้โดยมีสภาพตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีใหถือวาปาสงวนแหงชาติในบริเวณดังกลาว
เปนปาเสื่อมโทรม  
 ถาทางราชการมีความจําเปนตองปรับปรุงฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรม ใหรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดเขตปาเสื่อมโทรมทั้งหมด หรือบางสวนเปนเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ  
 ในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ ถาบุคคลใดไดเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขต
ดังกลาวอยูแลวจนถึงวันที่ประกาศกําหนดตามวรรคสอง  
  (๑) เมื่อบุคคลดังกลาวรองขอ และอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายเห็นวาบุคคลนั้นยัง
มีความจําเปนเพื่อการครองชีพ อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือให
บุคคลดังกลาวทําประโยชนและอยูอาศัยตอไปในที่ที่ไดทําประโยชนหรือยูอาศัยอยูแลวนั้นได แต
ตองไมเกินยี่สิบไรตอหนึ่งครอบครัวและมีกําหนดเวลาคราวละไมนอยกวาหาปแตไมเกินสามสบิป 
ทั้งนี้ โดยไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับคราวแรก คราวตอๆ ไปตองเสียคาธรรมเนียม  
  (๒) บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตาม (๑) อาจขออนุญาตปลูกปาหรือไมยืนตนในที่ที่ตนเคย
ทําประโยชนหรือยูอาศัยในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติเพิ่มเติมจากที่ไดรับอนุญาตแลวโดย
พิสูจนใหเห็นวาตนมีความสามารถ และมีเครื ่องมือหรืออุปกรณที ่จะปลูกปาหรือไมยืนตน
ตามที่ขอเพิ่มนั้นได อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือใหปลูกปาหรือ
ไมยืนตนได แตตองไมเกินสามสิบหาไรตอหนึ่งครอบครัว และมีกําหนดเวลาคราวละไมนอยกวา
หาป แตไมเกินสามสิบปและตองเสียคาธรรมเนียมตามที่กฎหมายกําหนดไว  
 การไดรับอนุญาตตามวรรคสาม มิใหถือวาเปนการไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวล
กฎหมายที่ดิน  
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 ใหบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตามวรรคสาม (๑) และ (๒) ไดรับยกเวนคาภาคหลวงและ          
คาบํารุงปา สําหรับไมที่ไดปลูกขึ้นภายในที่ดินที่ไดรับอนุญาต  
 บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตองใชประโยชนในที่ดินตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในระเบียบ
ที่อธิบดีกําหนด และจะใหบุคคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครัวเขาทําประโยชนในที่ดินดังกลาว
มิได  
 ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตละทิ้งไมทําประโยชน หรือไมอยูอาศัยในที่ดินที่ไดรับ
อนุญาตติดตอกันเกินระยะเวลาสองป หรือยินยอมใหบุคคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครัวเขา
ทําประโยชน หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดีกําหนด ใหอธิบดีหรือ
ผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตนั้น  

 มาตรา ๑๖ ตรี ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ทวิ ถึงแกความตาย ให
บุคคลในครอบครัวซ่ึงอาศัยอยูกับผูไดรับอนุญาตมีสิทธิอยูอาศัยหรือทําประโยชนในที่ดินนั้น
ตอไปได แตไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่ผูไดรับอนุญาตถึงแกความตาย  
 ถาสามี ภรรยา บุตรคนหนึ่งคนใดหรือบุคคลในครอบครัวซ่ึงอาศัยอยูกับผูไดรับอนุญาต 
และผูไดรับอนุญาต ไดระบุไวเปนหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนดใหเปนผูสืบสิทธิและหนาที่
ของตนประสงคจะอยูอาศัยหรือทําประโยชนในที่ดินนั้นตอไปใหยื่นคําขออนุญาตตออธิบดี หรือผู
ซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ผูไดรับอนุญาตถึงแกความตาย  
 เมื่อไดยื่นคําขออนุญาตตามวรรคสองแลว ใหบุคคลตามวรรคหนึ่งอยูอาศัยหรือ            
ทําประโยชนตอไปไดตามที่อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายอนุญาต  

 มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชนในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ อธิบดีมีอํานาจอนุญาตเปน
หนังสือแกกระทรวง ทบวง กรมหรือบุคคลอื่นใดใหกระทําการอยางหนึ่งอยางใดในเขตปาสงวน
แหงชาติไดตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี และเมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่ง
ยกเวนคาธรรมเนียมคาภาคหลวง และคาบํารุงปาก็ได  

 มาตรา ๑๘ (๔) อธิบดีมีอํานาจออกระเบียบการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในเรื่องดังตอไปนี้  
  (๑) การเขาไป การผานหรือการใชทาง  
  (๒) การนําหรือปลอยสัตวเล้ียงเขาไป  
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  ระเบียบตามวรรคหนึ่งจะใชบังคับในเขตปาสงวนแหงชาติแหงใด ใหประกาศ ณ               
ที่วาการอําเภอ ที่ทําการกํานัน และที่ทําการผูใหญบานในทองที่ที่ปาสงวนแหงชาติแหงนั้นตั้งอยู  

 มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชนในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบํารุงปาสงวนแหงชาติ อธิบดี 
มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ของกรมปาไมกระทําการอยางหนึ่ง
อยางใดในเขตปาสงวนแหงชาติได  

 มาตรา ๒๐ (๕) ในกรณีปาสงวนแหงชาติแหงใดมีสภาพเปนปาเสื่อมโทรมตามมาตรา 
๑๖ ทวิ ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดทําการ
บํารุงปาหรือปลูกสรางสวนปา หรือไมยืนตนในเขตปาเสื่อมโทรมไดภายในระยะเวลาและตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาต แตในกรณีที่จะอนุญาตใหเกิน ๒,๐๐๐ ไร ตองไดรับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี  
  รัฐมนตรีอาจกําหนดใหผูรับอนุญาตเสียคาตอบแทนใหแกรัฐบาลไดตามจํานวนที่
เห็นสมควร โดยประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

 มาตรา ๒๑ ใบอนุญาตทําไมหรือเก็บหาของปาในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามมาตรา ๑๕ 
ใหใชไดภายในระยะเวลาที่ระบุไวในใบอนุญาต ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดซึ่งตองไมเกินหนึ่งป
นับแตวันออกใบอนุญาต  
 การตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  

 มาตรา ๒๒ ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย ใหยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาตตอ
พนักงานเจาหนาที่  
 การออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  

 มาตรา ๒๓ ใบอนุญาตที่ออกใหตามมาตรา ๑๕ จะโอนกันไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่  
 การโอนใบอนุญาต ใหเปนไปตามระเบียบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  

 มาตรา ๒๔ ผูรับใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตองจัดใหคนงาน 
ผูรับจางหรือผูแทนของผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีใบคูมือสําหรับทําการตามที่ไดรับ
อนุญาตตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  



มาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยว 

106 ภาคผนวก  ข 

 มาตรา ๒๕ เมื่อไดกําหนดปาใดเปนปาสงวนแหงชาติ และรัฐมนตรีไดแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่ ผูควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาตินั้นแลว ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้  
  (๑) ส่ังใหผูหนึ่งผูใดออกจากปาสงวนแหงชาติ หรือใหงดเวนการกระทําใดๆ ในเขต
ปาสงวนแหงชาติ ในกรณีที่มีขอเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้  
   (๒) ส่ังเปนหนังสือใหผูกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้ ร้ือถอนแกไขหรือทําประการ
อ่ืนใดแกส่ิงที่เปนอันตราย หรือส่ิงที่ทําใหเสื่อมสภาพในเขตปาสงวนแหงชาติภายในเวลาที่
กําหนดให  
  (๓) ยึด ทําลาย รื้อถอน แกไขหรือทําประการอื่น เมื่อผูกระทําผิดไมปฏิบัติตาม (๒) 
ไมปรากฏตัวผูกระทําผิด หรือรูตัวผูกระทําผิดแตหาตัวไมพบ  
 ถาพนักงานเจาหนาที่ไดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดดังกลาวและไดเสียคาใชจายเพื่อ
การนั้น ใหผูกระทําผิดชดใชหรือออกคาใชจายนั้นทั้งหมด หรือใหพนักงานเจาหนาที่นําทรัพยสิน
ที่ยึดไวได ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืน ตามที่เห็นสมควรเพื่อชดใชคาใชจายนั้น และให
นําความในมาตรา ๑๓๒๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาใชบังคับแกเงินที่ไดจากการ
ขายทรัพยสินนั้นโดยอนุโลม  
  (๔) ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อปองกันหรือบรรเทาความ
เสียหายแกปาสงวนแหงชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน  
 มาตรา ๒๖ การจับกุม ปราบปรามผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงาน
เจาหนาที่ เปนพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 มาตรา ๒๗ เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต คนงานผูรับจางหรือ
ผูแทนของผูรับใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาตกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง 
หรือเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัตินี้ อันอาจเปนการ
เสียหายอยางรายแรง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหพักใชใบอนุญาตหรือ
หนังสืออนุญาตไดมีกําหนดไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ออกคําสั่ง  
 คําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอน
คําสั่ง หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาที่ส่ังพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตไดตามที่เห็นสมควร แต
ในกรณีที่มีคําสั่งเพิ่มระยะเวลาดังกลาวนั้นจะเพิ่มไดไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน  
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 มาตรา ๒๘ คําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตของพนักงานเจาหนาที่หรือคําสั่ง
ของอธิบดีตามมาตรา ๒๗ ผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรี โดยยื่น
อุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่งคําวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีใหเปนที่สุด  

 มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีการสั่งพักใชใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาตแลว ถารัฐมนตรี
เห็นสมควรก็ใหมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตนั้นได  

 มาตรา ๓๐ ในกรณีมีความจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการ หรือสาธารณะประโยชน 
หรือเมื่อปรากฏวาไดมีการอนุญาตไปโดยมิชอบ รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตรายหนึ่ง
รายใดทั้งหมดหรือบางสวนได 
 ในกรณีมิใชเปนความผิดของผูถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาต ใหจายคาทดแทนดวยจํานวนเงิน
อันเปนธรรมแกผูถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาตนั้น  
 (๒) มาตรา ๑๔ ถูกยกเลิกตามความในมาตรา ๔ แหง พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๒๘ และใชขอความนี้แทน 
 (๓) มาตรา ๑๖ ถูกยกเลิกตามความในมาตรา ๕ แหง พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๒๘ และใชขอความนี้แทน 
 (๔) มาตรา ๑๘ ถูกยกเลิกตามความในมาตรา ๗ แหง พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๒๘ และใชขอความนี้แทน  
 (๕) มาตรา ๒๐ ถูกยกเลิกตามความในมาตรา ๘ แหง พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๒๘ และใชขอความนี้แทน  
 

หมวด ๓ 
บทกําหนดโทษ 

 

 มาตรา ๓๑ (๖) ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๔ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และ
ปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหาหมื่นบาท  
 ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถาไดกระทําเปนเนื้อที่เกินยี่สิบหาไร หรือกอใหเกิดความ
เสียหายแก  
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  (๑) ไมสัก ไมยาง ไมสนเขาหรือไมหวงหามประเภท ข. ตามกฎหมายวาดวยปาไม หรือ  
  (๒) ไมอ่ืนที่เปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางรวมกันเกินยี่สิบ
ตนหรือทอน หรือรวมปริมาตรไมเกินสี่ลูกบาศกเมตร หรือ  
  (๓) ตนน้ําลําธาร  
 ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองหมื่น
บาทถึงหนึ่งแสนหาหมื่นบาท  
 ในกรณีที่มีคําพิพากษาชี้ขาดวา บุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรานี้ ถาปรากฏวาบุคคลนั้น 
ยึดถือหรือครอบครองที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ ศาลมีอํานาจสั่งใหผูกระทําผิด คนงาน ผูรับจาง 
ผูแทนและบริวารของผูกระทําผิดออกจากเขตปาสงวนแหงชาติได  
 มาตรา ๓๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๔ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  
 มาตรา ๓๓ (๗) ผูใดทําใหเสียหาย ทําลายซึ่งหลักเขต ปาย หรือเครื่องหมายอื่นใดที่จัด
ใหมีขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 มาตรา ๓๓ ทวิ ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๑๘ หรือขัดคําสั่ง
พนักงานเจาหนาที่ซ่ึงสั่งตามมาตรา ๒๕ (๑) หรือ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 มาตรา ๓๔ ผูใดรับไวดวยประการใด ซอนเรน จําหนาย หรือชวยพาเอาไปเสียซ่ึงไม
หรือของปาที่ตนรูอยูแลววา เปนไมหรือของปาที่ผูไดมาโดยการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
ตองระวางโทษเสมือนเปนตัวการในการกระทําผิดนั้น  
 มาตรา ๓๕ บรรดาไม ของปา เครื่องมือ เครื่องใช อาวุธ สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือ
เครื่องจักรกลใดๆ ซ่ึงบุคคลใช หรือไดมาโดยการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหริบเสียทั้งสิ้น
โดยไมคํานึงวาเปนของผูกระทําผิด และมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือไม  
 (๖) มาตรา ๓๑ ถูกยกเลิกตามความในมาตรา ๓ แหง พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใชขอความนี้แทน  
 (๗) มาตรา ๓๓ ถูกยกเลิกตามความในมาตรา ๔ แหง พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใชขอความนี้แทน  
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บทเฉพาะกาล 
 

 มาตรา ๓๖ บรรดาปาที่เปนปาคุมครองอยูแลวตามกฎหมายวาดวยการคุมครองและ
สงวนปา กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนปาสงวนแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 
จนกวาจะมีกฎกระทรวงออกตาม มาตรา ๖ วรรคสอง หรือมาตรา ๗ ซ่ึงตองออกภายในหาป           
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

 มาตรา ๓๗ ใบอนุญาตที่ออกใหแกบุคคลกระทําการใดๆ ตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครอง และสงวนปากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปจนสิ้นอายุตามที่ระบุไว
ในใบอนุญาตนั้น  

 มาตรา ๓๘ ภายในระยะเวลาหนึ่งป นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับบรรดา
กฎกระทรวง ประกาศ ขอกําหนด และระเบียบการตางๆ ที่ไดออกตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
และสงวนปา และใชอยูในวันประกาศพระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา ใหคงใชบังคับตอไป
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้จนกวาจะมีกฎกระทรวงประกาศขอกําหนดหรือ
ระเบียบการตางๆ ยกเลิกหรือมีความอยางเดียวกัน หรือขัด หรือแยงกัน หรือกลาวไวเปนอยางอื่น  
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ถนอม กิตติขจร 
นายกรัฐมนตร ี

 
 
 
 

ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม ๘๑ ตอนที่ ๓๘ วันที ่๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗ 
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พระราชบัญญัติ 

ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปนปที ่๔๗ ในรัชกาลปจจบุัน 

 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวาโดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา และยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก               
พ.ศ. ๒๕๓๕” 

 มาตรา ๒ [๑] พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ธุรกิจนําเที่ยว” หมายความวา การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหรือการใหบริการหรือ
การอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทาง สถานที่พักอาหาร ทัศนาจร และหรือมัคคุเทศกใหแก
นักทองเที่ยว 
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“ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว” หมายความวา ประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวตาม
กฎหมายวาดวยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

“นักทองเที่ยว” หมายความวา บุคคลที่เดินทางจากทองที่อันเปนถ่ินที่อยูโดยปกติของตน
ไปยังทองที่อ่ืนเปนการชั่วคราวดวยความสมัครใจ และดวยวัตถุประสงคอันมิใชเพื่อไปประกอบ
อาชีพหรือหารายได และใหหมายความรวมถึงผูรับบริการหรือความสะดวกจากผูประกอบธุรกิจ 
นําเที่ยวโดยเสียคาบริการดวย 

“มัคคุเทศก” หมายความวา ผูที่นํานักทองเที่ยวไปยังสถานที่ตางๆ และใหความรูแก
นักทองเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่หรือบุคคลโดยไดรับคาตอบแทน 

“คาบริการ” หมายความวา คาจางและคาใชจายตางๆ ที่นักทองเที่ยวจายใหแกผูประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยวสําหรับการจัดการใหบริการหรือการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทาง 
สถานที่พัก อาหาร และการทัศนาจร ในลักษณะเปนการเหมาจาย 

“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรือใบอนุญาตเปน
มัคคุเทศก แลวแตกรณี 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“การทองเที่ยวแหงประเทศไทย” หมายความวา การทองเที่ยวแหงประเทศไทยตาม
กฎหมายวาดวยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

“ผูวาการ” หมายความวา ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

“นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกกรุงเทพมหานคร 
และนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกจังหวัด ซ่ึงผูวาการแตงตั้ง 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซ่ึงผูวาการแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกของสวนราชการ

ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และของรัฐวิสาหกิจอื่นตามที่จะไดกําหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้              
การยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก 

 

มาตรา ๖[๒] ใหมีคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก ประกอบดวยประธาน
กรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนประธานกรรมการ ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
เปนรองประธานกรรมการ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย อธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการคา อธิบดีกรมประชาสัมพันธ อธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรมศิลปากร อธิบดีกรม
ศุลกากร อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เปน
กรรมการ และกรรมการอื่นซึ่งคณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยแตงตั้งจํานวนสิบสองคน 
ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากผูแทนของสมาคมผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวจํานวนสามคน ผูแทนของ
สมาคมมัคคุเทศกจํานวนสามคน ผูแทนของสมาคมผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวจํานวนสามคน 
และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนหรือเคยเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวาสามป             
สอนวิชาการทองเที่ยวหนึ่งคน วิชามัคคุเทศกหนึ่งคน และวิชาสื่อสารมวลชนหนึ่งคน และให          
นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกกรุงเทพมหานครเปนกรรมการและเลขานุการ 

การไดมาซึ่งผูแทนของสมาคมผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว ผูแทนของสมาคมมัคคุเทศก 
และผูแทนของสมาคมผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่จะไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ใหแตละกลุมสมาคมเชนวานั้นตกลงกันเสนอรายชื่อผูแทนในสวนของตนตามจํานวนที่จะพึงมีได 

มาตรา ๗ ใหกรรมการซึ่งคณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยแตงตั้ง มีวาระ
อยูในตําแหนงคราวละสองป 

ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยแตงตั้งพนจาก
ตําแหนงกอนวาระ ใหผูไดรับแตงตั้งดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการซึ่งตนแทน 
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เมื่อครบวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหมใหกรรมการซึ่ง
พนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้ง
ใหมเขารับหนาที่ 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสอง
วาระติดตอกัน 

มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๗ กรรมการซึ่งคณะกรรมการ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยใหพนจากตําแหนง 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผดิที่

ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๙ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธาน
กรรมการ เปนประธานในที่ประชุม 

ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดแผนงานและมาตรการตางๆ เกี่ยวกับการสงเสริมและควบคุมธุรกิจนําเทีย่ว

และมัคคุเทศก 
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(๒) พิจารณาเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานการประกอบธุรกิจนําเที่ยวของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว การปฏิบัติหนาที่ การแตงกาย 
มารยาท และความประพฤติของมัคคุเทศก และการอยางอื่นที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนําเที่ยว
และมัคคุเทศกตามพระราชบัญญัตินี้ โดยเสนอผานคณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

(๓) พิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๒๑ 
(๔) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการเปดบัญชีเงินฝากและการเบิกจายเงินจากบัญชีเงินฝาก 

สําหรับหลักประกันที่เปนเงินสดตามมาตรา ๑๙ 
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการหรือ

ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

มาตรา ๑๑ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใดภายในขอบเขตแหงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

ใหนํามาตรา ๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการอาจเชิญบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น หรือให
บุคคลใดสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของ หรือส่ิงใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามที่
เห็นสมควร 

มาตรา ๑๓ ใหประธานกรรมการและกรรมการไดรับประโยชนตอบแทนตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

หมวด ๒ 
ธุรกิจนําเท่ียว 

 

มาตรา ๑๔ หามมิใหผูใดประกอบธุรกิจนําเที่ยว  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก
นายทะเบียน 

การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและแบบใบอนุญาต ใหเปนไปตามแบบ
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๑๕ ผูขอรับใบอนุญาตตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(๑) ถาเปนบุคคลธรรมดา 

(ก) มีสัญชาติไทย 
(ข) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
(ค) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรไทย 
(ง) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(จ) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(ฉ) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(ช)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต 
(ซ) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต แตถาเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตองถูก

เพิกถอนมาแลวไมนอยกวาสามป 
(๒) ถาเปนนิติบุคคล 

(ก) ตองจดทะเบียนตามกฎหมายไทย 
(ข) มสํีานักงานอยูในราชอาณาจักรไทย 
(ค) ในกรณีที่เปนหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน ทุนของหางหุนสวนสามัญ

จดทะเบียนนั้นไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดตองเปนของหุนสวน ซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาและมี
สัญชาติไทย และหุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการตองมีสัญชาติไทย 

(ง) ในกรณีที่เปนหางหุนสวนจํากัด ผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด
ทั้งหมดตองมีสัญชาติไทย และทุนของหางหุนสวนจํากัดนั้นไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดตองเปน
ของหุนสวน ซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย 

(จ) ในกรณีที่เปนบริษัทจํากัด กรรมการบริษัทจํากัดจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ตองมีสัญชาติไทย และทุนของบริษัทจํากัดนั้นไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดตองเปนของบุคคล
ธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย และบริษัทจํากัดนั้นจะตองไมมีขอบังคับอนุญาตใหออกใบหุนชนิดออก
ใหแกผูถือ 

(ฉ) หุนสวนผูจัดการหรือกรรมการผูจัดการนิติบุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตาม (๑) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) และ (ซ) 
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(ช) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต 
(ซ) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต แตถาเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตองถูก

เพิกถอนมาแลวไมนอยกวาสามป 
 ทั้งนี้ ไมใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว มาใชบังคับแกการประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔ เปนคนตางดาวภายใต
ความตกลงที่ประเทศไทยมีขอผูกพันอยูกับรัฐบาลตางประเทศมิใหนําความในมาตรา ๑๕(๑) (ก) 
และ (๒) (ค) (ง) และ (จ) มาใชบังคับแกผูนั้น 

 มาตรา ๑๗ ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงการออกหรือไมออกใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔ 
ใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอรับใบอนุญาตในกรณีที่
นายทะเบียนออกใบอนุญาต ใหมีหนังสือแจงใหผูขอรับใบอนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาตจาก
นายทะเบียนและวางหลักประกันตามมาตรา ๑๘ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 
ถาผูขอรับใบอนุญาตไมมารับใบอนุญาต ภายในเวลาดังกลาวโดยไมแจงเหตุผลหรือขอขัดของให
นายทะเบียนทราบ ใหนายทะเบียนยกเลิกการออกใบอนุญาตนั้น 

ในกรณีที่นายทะเบียนไมออกใบอนุญาต ใหแสดงเหตุผลในหนังสือแจงการไมออก
ใบอนุญาตใหผูขอรับใบอนุญาตทราบดวย 

มาตรา ๑๘ [๓] ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองวางหลักประกันซึ่งไดแกเงินสด หนังสือ         
ค้ําประกันของธนาคาร พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไทยค้ําประกัน
ตนเงินและดอกเบี้ยอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันตอผูวาการ เพื่อประกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการไมปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยวหรือขอตกลงเกี่ยวกับการจางที่           
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวมีอยูกับนักทองเที่ยว มัคคุเทศก และหรือผูประกอบอุตสาหกรรมทองเทีย่ว 
ทั้งนี้ ตามจํานวนเงินประกันที่กําหนดในกฎกระทรวงการจัดการเกี่ยวกับดอกผลของหลักประกัน
และการเปลี่ยนหลักประกันใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๘/๑[๔] ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่ประสงคจะใชสิทธิรองเรียน          
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว ตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรไทยและตองวางหลักประกันซึ่ง ไดแก        
เงินสด หนังสือค้ําประกันของธนาคาร พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไทย 
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ค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ยอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันตอผูวาการ เพื่อประกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการไมปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยวที่ผูประกอบ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวมีอยูกับผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว ทั้งนี้ ตามจํานวนเงินประกันที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

กรณีที่ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวไดวางหลักประกันไวตามวรรคหนึ่ง หาก
ประสงคขอถอนคืนหลักประกันนั้นจะตองมาแจงความประสงคบอกเลิกการใชสิทธิรองเรียนตอ 
นายทะเบียนและเมื่อไดรับหลักประกันแลว ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวผูนั้นจะมาแจงความ
ประสงคใชสิทธิรองเรียนอีกไมได 

การแจงความประสงคใชสิทธิรองเรียนและการบอกเลิกการใชสิทธิรองเรียน การจัดการ
เกี่ยวกับดอกผลของหลักประกัน และการเปลี่ยนแปลงหลักประกันใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๙[๕] ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรือผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว
วางหลักประกันเปนเงินสดไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน ใหการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเปน
ผูรับผิดชอบในการเปดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยในนามผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรือ           
ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวแตละราย รวมทั้งการเบิกจายเงินจากบัญชีเงินฝากกับธนาคาร 
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด สําหรับดอกผลที่เกิดจากเงินฝากที่เปนเงินสดนั้น          
ใหตกเปนของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรือผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่วางหลักประกัน 

มาตรา ๒๐[๖] ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรือผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว
วางหลักประกันเปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร หนังสือคํ้าประกันของธนาคารใหเปนไปตาม
แบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๑[๗] ในกรณีที่ปรากฏตอนายทะเบียนจากการรายงานของพนักงานเจาหนาที่
หรือการรองเรียนของนักทองเที่ยวหรือมัคคุเทศกหรือผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว หรือความ
ปรากฏตอนายทะเบียนโดยประการอื่นวานักทองเที่ยวหรือมัคคุเทศกหรือผูประกอบอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวผูใดไดรับความเสียหายจากการที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวไมปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับ
ธุรกิจนําเที่ยวหรือขอตกลงเกี่ยวกับการจางที่ไดทําไวกับบุคคลดังกลาว ใหนายทะเบียนดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
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(๑) ในกรณีที่ผูเสียหายเปนนักทองเที่ยวซ่ึงไมมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร
ไทย เมื่อนายทะเบียนไดทําการสอบสวนแลวปรากฏวาเปนจริงตามนั้น และผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว 
ผูนั้นยังไมยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยวที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทําไวกับ
นักทองเที่ยวหรือไมยินยอมชดใชคาเสียหายใหแกนักทองเที่ยวผูนั้น โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

 (ก) ถาจํานวนเงินคาเสียหายไมเกินวงเงินที่คณะกรรมการไดกําหนดไวใหอยูใน
อํานาจของผูวาการที่จะพิจารณาอนุมัติส่ังจายได ใหนายทะเบียนเสนอเรื่องใหผูวาการพิจารณา
อนุมัติส่ังจายเงินคาเสียหายดังกลาวจากหลักประกันที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูนั้นไดวางไวตาม
มาตรา ๑๘ ใหแกนักทองเที่ยวโดยไมชักชา แลวแจงผลการดําเนินการใหคณะกรรมการและ             
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูนั้นทราบ 

 (ข) ถาจํานวนเงินคาเสียหายเกินวงเงินที่คณะกรรมการไดกําหนดไวใหอยูใน
อํานาจของผูวาการที่จะพิจารณาอนุมัติส่ังจายได ใหนายทะเบียนเสนอเรื่องใหผูวาการพิจารณา
อนุมัติส่ังจายเงินคาเสียหายในสวนที่ไมเกินวงเงินดังกลาวใหแกนักทองเที่ยวผูนั้นกอน สวน
คาเสียหายในสวนที่เกินวงเงินนั้นใหนายทะเบียนเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณาใหความ
เห็นชอบ แลวแจงผลการดําเนินการใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูนั้นทราบโดยเร็ว 

(๒) ในกรณีที่ผูเสียหายเปนนักทองเที่ยวหรือผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวซ่ึงมี
ภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรไทย หรือเปนมัคคุเทศก เมื่อนายทะเบียนไดทําการ
สอบสวนแลว ปรากฏวาเปนจริงตามนั้น ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว
ผูนั้นชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลดังกลาวตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด 
ถาผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวไมมีหนังสือโตแยงมาภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหนายทะเบียน
ดําเนินการตาม (๑) (ก) หรือ (ข) โดยอนุโลม แตถาผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวมีหนังสือโตแยงมา
ภายในระยะเวลาที่กําหนดใหผูวาการเจรจาทําความตกลงกับผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวและผูเสียหาย 
ถาตกลงกันไดใหผูวาการจายเงินจากหลักประกันใหแกผูเสียหายตามที่ไดตกลงกัน ถาตกลงกัน
ไมไดใหผูเสียหาย และผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตั้งอนุญาโตตุลาการเปนผูช้ีขาด และใหนํากฎหมาย
วาดวยอนุญาโตตุลาการมาใชบังคับ หากกรณีที่ตกลงกันไมไดเปนกรณีที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว
เสนอจํานวนเงินที่จะชดใชคาเสียหายใหแกผูเสียหายนอยกวาจํานวนเงินที่นายทะเบียนกําหนด ให
ผูวาการจายเงินจากหลักประกันใหแกผูเสียหายตามจํานวนเงินที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวเสนอที่จะ
ชดใชนั้นโดยใหถือวาจํานวนเงินที่เหลืออยูเปนคาเสียหายที่ตกลงกันไมได 
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ในกรณีที่ผูเสียหายเปนมัคคุเทศก คาเสียหายตาม (๒) ใหหมายถึงเงินคาจางที่ผูประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยวคางจาย คาตอบแทน เงินทดรองจายลวงหนาที่มัคคุเทศกไดจายไปตามความเปนจริง
ในการปฏิบัติหนาที่ตามขอตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยวหรือขอตกลงเกี่ยวกับการจาง และให
หมายความรวมถึงคารักษาพยาบาลหรือคาเสียหายอื่นใดที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่นั้นดวย 

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) เสร็จแลว ใหนายทะเบียนพิจารณา
ดําเนินการตามมาตรา ๓๒ แกผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูนั้นตามควรแกกรณี 

มาตรา ๒๑/๑[๘] ในกรณีที่ปรากฏตอนายทะเบียนจากการรองเรียนของผูประกอบธุรกิจ
นําเที่ยวที่ไดรับความเสียหายจากการไมปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยวที่ผูประกอบ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวมีอยูกับผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวนั้น เมื่อนายทะเบียนไดทําการสอบสวน
แลวปรากฏวาเปนจริงตามนั้น ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงใหผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว
นั้นชดใชคาเสียหายแกผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามจํานวนเงินและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียน
กําหนด ถาผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวไมมีหนังสือโตแยงมาภายในระยะเวลาที่กําหนด            
ใหนายทะเบียนดําเนินการตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือ (ข) โดยอนุโลม แตถาผูประกอบ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวมีหนังสือโตแยงมาภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหผูวาการเจรจาทําความตกลง
กับผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวและผู เสียหาย ถาตกลงกันไดใหผูวาการจายเง ินจาก
หลักประกันใหแกผูเสียหายตามที่ไดตกลงกัน ถาตกลงกันไมไดใหผูเสียหายและผูประกอบ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวตั้งอนุญาโตตุลาการเปนผูช้ีขาดและใหนํากฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ
มาใชบังคับ หากกรณีที่ตกลงกันไมไดเปนกรณีที่ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวเสนอจํานวน
เงินที่จะชดใชคาเสียหายใหแกผูเสียหายนอยกวาจํานวนเงินที่นายทะเบียนกําหนดใหผูวาการ
จายเงินจากหลักประกันใหแกผูเสียหายตามจํานวนเงินที่ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวเสนอที่จะ
ชดใชนั้นโดยใหถือวาจํานวนเงินที่เหลืออยูเปนคาเสียหายที่ตกลงกันไมได 

มาตรา ๒๑/๒[๙] การหักเงินชดใชคาเสียหายจากหลักประกันกรณีการรองเรียนระหวาง 
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวกับผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว ใหหักไดไมเกินวงเงินประกันของ
ฝายที่วางหลักประกันไวนอยกวา 

มาตรา ๒๒[๑๐] นักทองเที่ยว มัคคุเทศก ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวหรือ                 
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดไมเห็นดวยกับการดําเนินการของนายทะเบียนหรือของผูวาการตาม
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มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๑/๑ มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการได และใหนํามาตรา ๓๑ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๓[๑๑] ในกรณีที่หลักประกันตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๘/๑ มีจํานวนลดลง
เพราะไดใชจายไปตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๑/๑ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรือผูประกอบ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว แลวแตกรณี ตองนําหลักประกันมาวางเพิ่มเติมใหครบภายในระยะเวลาที่
ผูวาการกําหนด 

กรณีที่ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวไมวางหลักประกันเพิ่มเติมใหครบตามวรรค
หนึ่ง ใหถือวาสิทธิรองเรียนตามมาตรา ๑๘/๑ ของผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนอันระงับ
นับแตวันครบระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง และผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวผูนั้นจะมาใชสิทธิ
รองเรียนอีกไมได 

มาตรา ๒๔[๑๒] ใหผูวาการคืนหลักประกันที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยววางไวตามมาตรา 
๑๘ หรือที่ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยววางไวตามมาตรา ๑๘/๑ ใหแกผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว
หรือผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว ภายในหกสิบวันนับแตวันที่เพิกถอนใบอนุญาตหรือไม        
ตออายุใบอนุญาต หรือนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงบอกเลิกการประกอบธุรกิจนําเที่ยวจาก               
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว หรือนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการบอกเลิกการใชสิทธิรองเรียนจาก            
ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว หรือนับแตวันที่สิทธิรองเรียนระงับตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง 
แลวแตกรณีในหนังสือแจงการบอกเลิกการประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามความในวรรคหนึ่ง                   
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองรับรองวาตนเองไมมีหนี้เกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยวที่ตองชําระใหแก
นักทองเที่ยว มัคคุเทศกหรือผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

ในหนังสือแจงการบอกเลิกการใชสิทธิรองเรียนตามความในวรรคหนึ่ง ผูประกอบ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวตองรับรองวาตนไมมีหนี้ที่ เกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยวที่ตองชําระใหแก                    
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

ในกรณีที่ผูวาการไดรับแจงจากนักทองเที่ยว มัคคุเทศก ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรือ             
ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยววา ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรือผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ตามความในวรรคหนึ่ง ยังมีหนี้เกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยวที่จะตองชําระใหแกบุคคลดังกลาวอยูให
ผูวาการรอการคืนหลักประกันไวกอน 
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มาตรา ๒๕ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงวาดวยมาตรฐานการ
ประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

มาตรา ๒๖ ในการโฆษณาการจัดบริการนําเที่ยวหรือรายละเอียดในการนําเที่ยวที่จะจัด
ในแตละป ใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวจัดทําเปนเอกสารซึ่งอยางนอยจะตองมีรายการดังนี้ 

(๑) ช่ือผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว สถานที่ประกอบธุรกิจนําเที่ยว และเลขที่ใบอนุญาต 
(๒) ระยะเวลาที่ใชในการใหบริการนําเที่ยว 
(๓) อัตราคาบริการ 
(๔) ประเภทของยานพาหนะที่ใชในการใหบริการนําเที่ยว 
(๕) จุดหมายปลายทางและที่แวะพัก รวมทั้งสถานที่สําคัญๆ ในการนําเที่ยว 
(๖) ลักษณะและประเภทของที่พัก และจํานวนครั้งของอาหารที่จัดให 
กอนเผยแพรเอกสารตามวรรคหนึ่ง ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองสงเอกสารดังกลาว

ใหแกนายทะเบียนอยางนอยสามฉบับ 
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการในการจัดบริการนําเที่ยวที่ไดโฆษณาไปแลว                

ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองแจงใหผูที่เกี่ยวของและนายทะเบียนทราบโดยไมชักชา 
มาตรา ๒๗[๑๓] การเปลี่ยนแปลงบริการนําเที่ยวจะตองไดรับความยินยอมจากนักทองเที่ยว

ในกรณีที่ไมอาจจัดใหมีบริการนําเที่ยวรายการใดไดเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว
ตองคืนคาบริการตามสัดสวนของรายการนั้นใหแกนักทองเที่ยว 

ในกรณีที่จําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงรายการหนึ่งรายการใดของบริการนําเที่ยวตาม         
วรรคหน่ึง หากการเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวเปนบริการที่ดอยกวาหรือไมเทาเทียมหรือ
ใกลเคียงกับที่ไดตกลงกันไว ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองคืนคาบริการตามสัดสวนของรายการนั้น
ใหแกนักทองเที่ยว 

มาตรา ๒๘ ใบอนุญาตใหมีอายุสองปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวซ่ึงประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตตองยื่นคําขอตออายุ

ใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อไดยื ่นคําขอตออายุใบอนุญาตแลว ใหประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยวตอไปไดจนกวาจะไดรับแจงการไมอนุญาตจากนายทะเบียน 
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การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ถาผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดไมตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุให               
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูนั้นเลิกประกอบธุรกิจนําเที่ยวตั้งแตวันที่ใบอนุญาตส้ินอายุพรอมทั้ง
สงคืนใบอนุญาตแกนายทะเบียนภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ใบอนุญาตส้ินอายุและใหนําความ
ในมาตรา ๒๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตายและใบอนุญาตยังไมส้ินอายุถาคูสมรส
หรือบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวประสงคจะประกอบธุรกิจนําเที่ยวนั้น
ตอไปก็ใหประกอบธุรกิจนําเที่ยวไดตอไปจนกวาใบอนุญาตจะสิ้นอายุ แตตองแจงใหนายทะเบียน
ทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตาย 

ในระหวางการประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามวรรคหนึ่ง คูสมรสหรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะ
แลวของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวมีหนาที่และความรับผิดชอบเสมือนผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

ถาคูสมรสหรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะแลวของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวไมประสงคจะ
ประกอบธุรกิจนําเที่ยวนั้นตอไป ใหแจงใหนายทะเบียนทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่ผูประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยวตาย 

มาตรา ๓๐ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวซ่ึงประสงคจะเลิกประกอบธุรกิจนําเที่ยวใน
ระหวางที่ใบอนุญาตยังไมส้ินอายุ ตองแจงความประสงคดังกลาว เปนหนังสือใหนายทะเบียน
ทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันเลิกประกอบธุรกิจนําเที่ยว พรอมทั้งสงคืนใบอนุญาต
แกนายทะเบียนและใหประกอบธุรกิจนําเที่ยวตอไปไดจนถึงวันเลิกประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

มาตรา ๓๑[๑๔] ในกรณีที่นายทะเบียนไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตผูขอรับใบอนุญาตหรือผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตอ
คณะกรรมการโดยยื่นเปนหนังสือตอนายทะเบียนภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการไม
ออกใบอนุญาตหรือการไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตจากนายทะเบียน และใหนายทะเบียนเสนอ
หนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณดังกลาว             
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ปรากฏตอนายทะเบียนวา ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใด 
(๑) มีกรณีตามมาตรา ๒๑ 
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(๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 

(๓) ไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ  ผูวาการ นายทะเบียนหรือพนักงาน
เจาหนาที่ ซ่ึงสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดโดยมีกําหนด
ระยะเวลาตามที่เห็นสมควร แตไมเกินครั้งละหกเดือน 

ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวซ่ึงถูกสั่งพักใชใบอนุญาตจะประกอบธุรกิจนําเที่ยวในระหวางที่
ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตไมได เวนแตจะไดอุทธรณคําสั่งพักใชใบอนุญาตตอคณะกรรมการตาม
มาตรา ๓๕ 

มาตรา ๓๓ เมื่อความปรากฏตอนายทะเบียนวาผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดมีพฤติการณ
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๕ 
(๒) ไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ 
(๓) เคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒ มาแลว และฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

มาตรา ๓๒ (๑) หรือ (๒) อีก 
ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต และใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูนั้น

สงคืนใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใน
กรณีมีการอุทธรณตามมาตรา ๓๕ ใหถือวาเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
และใหสงคืนใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการให
เพิกถอน[๑๕] 

มาตรา ๓๔ ใหนายทะเบียนสงหนังสือแจงคําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบ ถาไมสามารถสงไดหรือผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว           
ไมยอมรับหนังสือดังกลาว ใหปดหนังสือดังกลาวไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยวนั้น และใหถือวาผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวไดทราบคําสั่งนั้นแลวตั้งแตวันที่ปดหนังสือ
ดังกลาว 

มาตรา ๓๕ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวซ่ึงถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวของนายทะเบียนตอคณะกรรมการไดโดยยื่นเปนหนังสือ
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ตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่งดังกลาว และใหนายทะเบียนเสนอ
หนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณดังกลาว 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ในกรณีนายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 

๓๓ (๒) ไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต [๑๖] 

มาตรา ๓๖ หามมิใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวซ่ึงถูกเพิกถอนใบอนุญาตยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตอีกจนกวาจะพนกําหนดสามปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา ๓๗ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ 
สถานที่ประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ระบุไวในใบอนุญาต 

ถาใบอนุญาตชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวยื่น 
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบถึงการชํารุด              
สูญหาย หรือถูกทําลายดังกลาว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๘ ในการออกใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔ หรือใบแทนใบอนุญาตดังกลาวให 
เรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๓ 
มัคคุเทศก 

 

มาตรา ๓๙ หามมิใหผูใดเปนมัคคุเทศก เวนแตจะไดรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกจาก 
นายทะเบียนการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและแบบใบอนุญาต ใหเปนไปตามแบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๐ ผูขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
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(๓) เปนผูไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองวาไดผานการฝกอบรมวิชามัคคุเทศกตาม
หลักสูตรที่คณะกรรมการรับรอง 

(๔) ไมเปนโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดใหโทษหรือเปนโรคติดตอที่คณะกรรมการ
กําหนด 

(๕) ไมเปนผูวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือเปนคนไรความสามารถ
หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๖) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก 
(๘) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก แตถาเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตอง 

ถูกเพิกถอนมาแลวไมนอยกวาสามป 

มาตรา ๔๑[๑๗] ถาผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา ๔๐ แลว 
นายทะเบียนตองออกใบอนุญาต และแจงใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับคําขอใบอนุญาต 

ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงการไมออกใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตามมาตรา ๓๙ ให          
ผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอรับใบอนุญาต 

ในกรณีที่นายทะเบียนไมออกใบอนุญาต ใหนายทะเบียนแสดงเหตุผลในหนังสือแจง
การไมออกใบอนุญาตใหผูขอรับใบอนุญาตทราบดวย 

ในกรณีที่นายทะเบียนออกใบอนุญาต ใหผูขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตเปน
มัคคุเทศกจากนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนกําหนดไวในหนังสือแจงให
มารับใบอนุญาต 

ถาผูขอรับใบอนุญาตไมมารับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกภายในเวลาที่กําหนด โดยไมแจง
เหตุผลหรือขอขัดของใหนายทะเบียนทราบ ใหสันนิษฐานวาผูขอรับใบอนุญาตไมประสงคจะรับ
ใบอนุญาตดังกลาว และใหนายทะเบียนยกเลิกการออกใบอนุญาตนั้น 

มาตรา ๔๒[๑๘] มัคคุเทศกตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงวาดวยการปฏิบัติหนาที่ การ
แตงกาย มารยาท และความประพฤติของมัคคุเทศก และตองติดใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกในขณะ
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ปฏิบัติหนาที่และพรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบได เวนแตในกรณีที่ใบอนุญาตเปน
มัคคุเทศกชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญในขณะปฏิบัติหนาที่นั้น และไดแจงการ
ชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลายดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่ทราบทันทีตามวิธีการที่นายทะเบียน
ประกาศกําหนด 

ถาใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหมัคคุเทศก         
ผูนั้นยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบถึงการชํารุด 
สูญหาย หรือถูกทําลายดังกลาว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๓[๑๙] ใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกใหมีอายุส่ีปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต เวนแต
ใบอนุญาตที่ออกใหคร้ังแรกและใบอนุญาตที่ตออายุครั้งแรกใหมีอายุสองปนับแตวันที่ออก
ใบอนุญาตหรือตออายุใบอนุญาต แลวแตกรณี 

มัคคุเทศกซึ่งประสงคจะตออายุใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก ตองยื่นคําขออนุญาตตอ
นายทะเบียนกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตแลว ใหเปนมัคคุเทศก
ตอไปไดจนกวาจะไดรับแจงการไมอนุญาตจากนายทะเบียน 

ถาผูขอตออายุใบอนุญาตมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา ๔๐ นายทะเบียนตองตออายุ
ใบอนุญาตให ทั้งนี้ผูขอตออายุใบอนุญาตจะตองเขารับการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๔๐ (๔) ทุกปตามหลักเกณฑที่นายทะเบียนกําหนด 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

มัคคุเทศกผูใดไมขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ ใหเลิกเปนมัคคุเทศกตั้งแต
วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ และใหสงคืนใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตอนายทะเบียนภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่นายทะเบียนไมออกใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกหรือไมอนุญาตให
ตออายุใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก ผูขอรับใบอนุญาตหรือมัคคุเทศกมีสิทธิอุทธรณคําสั่งนายทะเบียน
ตอคณะกรรมการ โดยยื่นเปนหนังสือตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการ
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ไมออกใบอนุญาต หรือการไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตจากนายทะเบียน และใหนายทะเบียน
เสนอคําอุทธรณดังกลาวตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณดังกลาว 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ความปรากฏตอนายทะเบียนจากการรายงานของพนักงาน
เจาหนาที่หรือจากการรองเรียนของนักทองเที่ยว ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว หรือผูประกอบอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว หรือเมื่อความปรากฏตอนายทะเบียนโดยประการอื่นวามัคคุเทศกผูใด 

(๑) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือ 

(๒) ไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงสั่งตามพระราชบัญญัติ
นี้  

ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดโดยมีกําหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร 
แตไมเกินครั้งละหกเดือน 

มัคคุเทศกซ่ึงถูกสั่งพักใชใบอนุญาต จะเปนมัคคุเทศกในระหวางที่ถูกพักใชใบอนุญาต
ไมได เวนแตจะไดอุทธรณคําสั่งพักใชใบอนุญาตตอคณะกรรมการตามมาตรา ๔๘[๒๐] 

 มาตรา ๔๖ เมื่อความปรากฏตอนายทะเบียนวามัคคุเทศกผูใดมีพฤติการณอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๐ 
(๒) เปนผูเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๔๕ มาแลว และฝาฝนหรือไมปฏิบัติ

ตามมาตรา ๔๕ (๑) หรือ (๒) อีก 
ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต และมัคคุเทศกผูนั้นตองสงคืนใบอนุญาต

ตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตในกรณีที่มีการ
อุทธรณตามมาตรา ๔๘ ใหถือวาเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต และใหสงคืน
ใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเพิกถอน [๒๑] 

มาตรา ๔๗ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจง
ใหมัคคุเทศกทราบ ถาไมสามารถสงคําสั่งใหมัคคุเทศกได หรือมัคคุเทศกผูนั้นไมยอมรับหนังสือ
แจงดังกลาว ใหปดคําสั่งไว ณ ที่เปดเผยเห็นไดงายที่สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกที่
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ออกใบอนุญาตใหมัคคุเทศกผูนั้น และใหถือวามัคคุเทศกผูนั้นไดทราบคําสั่งนั้นแลวตั้งแตวันที่
ไดรับแจงหรือวันที่ปดคําสั่ง แลวแตกรณี 

มาตรา ๔๘ มัคคุเทศกผูถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๔๕ หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ตามมาตรา ๔๖ มีสิทธิอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตอคณะกรรมการ โดยยื่นเปนหนังสือตอ
นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตจากนายทะเบียนและใหนายทะเบียนเสนอหนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณดังกลาว 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
(ยกเลิก) [๒๒] 
มาตรา ๔๙ ในการออกใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตามมาตรา ๓๙ หรือใบแทนใบอนุญาต

ดังกลาวใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๔ 
การควบคุม 

 

มาตรา ๕๐ ใหจัดตั้งสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกกรุงเทพมหานครขึ้น 
มีฐานะเปนหนวยงานของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

มาตรา ๕๑ ใหผูวาการดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการแตงตั้งพนักงานของการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยคนหนึ่งระดับไมต่ํากวาผูอํานวยการกองเปนนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยว
และมัคคุ เทศกก รุง เทพมหานคร  มีหนาที่ควบคุมธุรกิจนํ า เที่ ยวและมัคคุ เทศกในเขต
กรุงเทพมหานคร ใหนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกกรุงเทพมหานคร เปนหัวหนา
สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกกรุงเทพมหานคร มีอํานาจบังคับบัญชาพนักงาน
เจาหนาที่และลูกจางในสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกกรุงเทพมหานคร 

ในระหวางที่ยังไมไดจัดตั้งสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกจังหวัดตาม
มาตรา ๕๒ ขึ้นในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครใหนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก
กรุงเทพมหานคร มีหนาที่ควบคุมธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกทั่วราชอาณาจักร ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้และตามนโยบายของคณะกรรมการ 
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มาตรา ๕๒ เมื่อผูวาการเห็นสมควรจัดตั้งสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก
จังหวัดขึ้นในจังหวัดใด และจะใหมีเขตอํานาจครอบคลุมเขตจังหวัดใดบาง ใหเสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยแลว ใหตราขอบังคับจัดตั้งสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศกจังหวัดขึ้นในจังหวัดนั้น พรอมทั้งกําหนดเขตอํานาจของสํานักงานดังกลาวและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาใหสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกจังหวัดเปนหนวยงานของ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

มาตรา ๕๓ ใหผูวาการดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการแตงตั้งพนักงานของการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยคนหนึ่งระดับไมต่ํากวาผูอํานวยการกอง เปนนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยว
และมัคคุเทศกจังหวัดมีหนาที่ควบคุมธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกในเขตอํานาจของตน ใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัตินี้และตามนโยบายของคณะกรรมการ 

ใหนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกจังหวัดเปนหัวหนาสํานักงานทะเบียนธุรกิจ
นําเที่ยวและมัคคุเทศกจังหวัด มีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานเจาหนาที่และลูกจางในสํานักงาน
ทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกจังหวัดดังกลาว 

มาตรา ๕๔ ในการควบคุมธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ที่นายทะเบียนมอบหมายมีอํานาจดังตอไปนี้ 

(๑) เขาไปในสถานที่ทําการของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวในระหวางเวลาทําการเพื่อ
ตรวจสอบใบอนุญาต สภาพ และลักษณะของสถานที่ทําการเครื่องมือเครื่องใชและยานพาหนะที่
ใชในการประกอบธุรกิจนําเที่ยว ตลอดจนจํานวนและประวัติของตัวแทนและลูกจางของผูประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยว ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) เรียกใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว ตัวแทน หรือลูกจางมาใหถอยคําหรือช้ีแจง
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนําเที่ยว หรือใหสงเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยวเพื่อตรวจสอบ 

(๓) เรียกใหมัคคุเทศกมาใหถอยคําหรือช้ีแจงเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
มัคคุเทศก ตลอดจนใหสงรายงานการปฏิบัติหนาที่ในระยะเวลาที่ผานมาเพื่อตรวจสอบ 

มาตรา ๕๕ การมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๕๔ ให             
นายทะเบียนมอบหมายเปนหนังสือทุกครั้ง 
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มาตรา ๕๖ ในการปฏิบัติหนาที ่ นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที ่ตองแสดง        
บัตรประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา ๕๗ เมื่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ที่นายทะเบียนมอบหมายพบวา 
มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๓๒ 
มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๔๖ แลวแตกรณี แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

มาตรา ๕๘ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนและพนักงาน
เจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๕ 
บทกําหนดโทษ 

 

มาตรา ๕๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๔ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหาแสน
บาท และปรับอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

มาตรา ๖๐ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 
๒๕ หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

มาตรา ๖๑ คูสมรสหรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะแลวของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ตายผูใด
ประสงคจะประกอบธุรกิจนําเที่ยวตอไปแตไมแจงความประสงคที่จะประกอบธุรกิจนําเที่ยวนั้น
หรือไมแจงความประสงคที่จะไมประกอบธุรกิจนําเที่ยวตอไปตอนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่
กําหนด อันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

มาตรา ๖๒ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดไมสงคืนใบอนุญาตตอนายทะเบียนตามมาตรา 
๒๘ วรรคสี่ หรือมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๓ วรรคสองตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

มาตรา ๖๓ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ วรรคสามตองระวางโทษ
ปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหาแสนบาท และปรับอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 
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มาตรา ๖๔ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่งตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

มาตรา ๖๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน 
หาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๖ มัคคุเทศกผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

มาตรา ๖๗ มัคคุเทศกผูใดปฏิบัติหนาที่เปนมัคคุเทศกในระหวางที่ถูกพักใชใบอนุญาต 
อันเปนการฝาฝนมาตรา ๔๕ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกิน              
หาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๘[๒๓] มัคคุเทศกผูใดไมสงคืนใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในเวลาที่กําหนด  
เนื่องจากใบอนุญาตสิ้นอายุเพราะไมไดขอตออายุใบอนุญาต อันเปนการฝาฝนมาตรา 

๔๓ วรรคหา ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําเนื่องจากถูกเพิกถอนใบอนุญาตอันเปนการ

ฝาฝนมาตรา ๔๖ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๖๙ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนหรือพนักงาน
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากนายทะเบียน ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๕๔ ตอง
ระวางโทษจําคุก ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

บทเฉพาะกาล 
 

มาตรา ๗๐ ผูใดประกอบธุรกิจนําเที่ยวอยูแลวกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ถาประสงคจะประกอบธุรกิจนําเที่ยวตอไป ตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔ 
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต
แลวใหประกอบธุรกิจนําเที่ยวตอไปไดจนกวาจะไดรับแจงการไมอนุญาตจากนายทะเบียน 

ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวซ่ึงไดรับแจงการไมอนุญาตจากนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ตอง
เลิกการประกอบธุรกิจนําเที่ยวภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการไมอนุญาต 
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มาตรา ๗๑ คนตางดาวที่ไดรับหนังสือรับรองจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา ให
ประกอบธุรกิจนําเที่ยวไดอยูแลวตามขอ ๓๐ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๑ ลงวันที่ 
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ กอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหประกอบธุรกิจ              
นําเที่ยวตอไปได แตตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตแลว ใหประกอบธุรกิจนําเที่ยวตอไป
ไดจนกวาจะไดรับแจงการไมอนุญาตจากนายทะเบียน และมิใหนําความในมาตรา ๑๕ (๑) (ก) และ 
(๒) (ก) (ค) (ง) และ (จ) มาใชบังคับแกผูนั้น 

คนตางดาวซึ่งไดรับแจงการไมอนุญาตจากนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งตองเลิกการ
ประกอบธุรกิจนําเที่ยวภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการไมอนุญาต 

มาตรา ๗๒ ใหนําความในมาตรา ๓๑ มาใชบังคับแกผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรือ            
คนตางดาวซึ่งไดรับแจงการไมอนุญาตจากนายทะเบียนตามมาตรา ๗๐ หรือมาตรา ๗๑ โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๓ ผูใดเปนมัคคุเทศกอยูแลวกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ           
ถาประสงคจะเปนมัคคุเทศกตอไป ตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตามมาตรา ๓๙ 
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเมื่อไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตแลวใหเปน
มัคคุเทศกตอไปได จนกวาจะไดรับแจงการไมอนุญาตจากนายทะเบียน 
  
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี
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อัตราคาธรรมเนียม [๒๔] 
 
(๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว   ฉบับละ  ๒,๐๐๐  บาท 
(๒) ใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก   ฉบับละ  ๒๐๐  บาท 
(๓) ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว   ฉบับละ  ๑,๐๐๐  บาท 
(๔) ใบแทนใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก   ฉบับละ  ๑๐๐  บาท 
(๕) การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาต 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันนี้การประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยวและอาชีพมัคคุเทศกไดมีการขยายตัวเปนอันมาก สมควรที่จะมีกฎหมายกําหนด
มาตรฐานในเรื่องนี้และใหการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ทําหนาที่สงเสริมและควบคุมการ
ประกอบธุรกิจนําเที่ยวและอาชีพมัคคุเทศก ใหเปนระเบียบและไดมาตรฐานตามที่กฎหมาย
กําหนด เพื่อประโยชนของบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของและของอุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศจึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕[๒๕] 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ  โดยที่องคประกอบของ
คณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกในสวนของกรรมการอื่นซึ่งเปนผูแทนผูประกอบ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวและผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวมีจํานวนนอยไมสมดุลกับจํานวนกรรมการ 
โดยตําแหนงซึ่งเปนผูแทนภาครัฐ และไมมีผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรูและมีประสบการณทางธุรกิจ
นําเที่ยวหรือมัคคุเทศกเปนกรรมการรวมอยูดวย สมควรแกไของคประกอบของคณะกรรมการ
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกโดยเพิ่มจํานวนกรรมการอื่นใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และโดยที่หลักเกณฑ
การวางหลักประกันเพื่อความเสียหาย เงื่อนไขการวางและคืนหลักประกันเพื่อความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ไมปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยว วิธีการควบคุม
การประกอบอาชีพเปนมัคคุเทศก และอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ ตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับสภาพ
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เศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมเรื่องดังกลาวใหเหมาะสม นอกจากนี้สมควร
กําหนดคุณสมบัติรวมทั้งสิทธิและหนาที่ของผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่จะมีสิทธิรองเรียน
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว ที่ไมปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยวที่มีอยูกับผูประกอบ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวได รวมทั้งกําหนดใหผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวมีสิทธิรองเรียนผูประกอบ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวที่ไมปฏิบัติตามขอตกลงไดเชนเดียวกันและสมควรกําหนดวิธีการควบคุม
และคุมครองการประกอบธุรกิจนําเที่ยวและการประกอบอาชีพมัคคุเทศกใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
[๑] รก.๒๕๓๕/๒๕/๑/๑๙ มีนาคม ๒๕๓๕ 
[๒]  มาตรา ๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
[๓] มาตรา ๑๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
[๔] มาตรา ๑๘/๑ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
[๕] มาตรา ๑๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
[๖] มาตรา ๒๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
[๗] มาตรา ๒๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
[๘] มาตรา ๒๑/๑ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
[๙] มาตรา ๒๑/๒ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
[๑๐] มาตรา ๒๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
[๑๑] มาตรา ๒๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
[๑๒] มาตรา ๒๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
[๑๓] มาตรา ๒๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
[๑๔] มาตรา ๓๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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[๑๕] มาตรา ๓๓ วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

[๑๖] มาตรา ๓๕ วรรคสาม แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

[๑๗] มาตรา ๔๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
[๑๘] มาตรา ๔๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
[๑๙] มาตรา ๔๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
[๒๐] มาตรา ๔๕ วรรคสาม แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
[๒๑] มาตรา ๔๖ วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
[๒๒] มาตรา ๔๘ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
[๒๓] มาตรา ๖๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
[๒๔] อัตราคาธรรมเนียมแกไขโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
[๒๕] รก.๒๕๔๕/๖๗ก/๑/๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕  
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พระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เปนปท่ี ๔๗ ในรัชกาลปจจบุัน 
  
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕” 

 มาตรา ๒ [๑] พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

 มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(๒) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๕ 
(๓) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๗ 
(๔) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๐๕ 
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(๕) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๒๗ 
(๖) พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
(๗) พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(๘) พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ส่ิงปฏกิูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเปน 
ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 
 “มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุง พลาสติก ภาชนะ
ที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เล้ียงสัตว
หรือที่อ่ืน 
 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 
 “อาคาร” หมายความวา ตึก บานเรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงานหรือส่ิงที่สราง
ขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 
 “ตลาด” หมายความวา สถานที่ซ่ึงปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคา
ประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลวหรือ
ของเสียงาย ทั้งนี้ ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตามและหมายความรวมถึง 
บริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือ
เปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 
 “สถานที่จําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใชที่หรือ 
ทางสาธารณะที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซ้ือสามารถ
บริโภคไดทันที ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ที่นั้น 
หรือนําไปบริโภคที่อ่ืนก็ตาม 
 “สถานที่สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใชที่หรือ
ทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารใน
รูปลักษณะอื่นใด ซ่ึงผูซ้ือตองนําไปทํา ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 
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 “ราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคการปกครองทองถ่ินอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปนราชการ
สวนทองถ่ิน 
 “ขอกําหนดของทองถ่ิน” หมายความวา ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือขอบังคับซึ่งตราขึ้น
โดยราชการสวนทองถ่ิน 
 “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา 

(๑)  นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล 
(๒)  ประธานกรรมการสุขาภิบาลสําหรับในเขตสุขาภิบาล 
(๓)  ผูวาราชการจังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๔)  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕)  ปลัดเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖)  หัวหนาผูบริหารทองถ่ินขององคการปกครองทองถ่ินอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปน 

ราชการสวนทองถ่ินสําหรับในเขตราชการสวนทองถ่ินนั้น 
 “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสาธารณสุข 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และใหมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานสาธารณสุข กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมหรือ
ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น 
เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 

 มาตรา ๖ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ใหรัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงดังตอไปนี้ 
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 (๑) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลสําหรับ
กิจการหรือการดําเนินการในเรื่องตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๒) กําหนดมาตรฐานสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
และวิธีดําเนินการเพื่อตรวจสอบควบคุมหรือกํากับดูแล หรือแกไขสิ่งที่จะมีผลกระทบตอสภาวะ
ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
 กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดใหใชบังคับเปนการทั่วไปทุกทองถ่ินหรือใหใช
บังคับเฉพาะทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งก็ได 
 มาตรา ๗ เมื่อมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ใชบังคับในทองถ่ินใดใหราชการ
สวนทองถ่ินหรือเจาพนักงานทองถ่ินซึ่งมีกิจการหรือการดําเนินการตามกฎกระทรวงดังกลาวอยู
ในเขตอํานาจของทองถ่ินนั้นดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวง ในการนี้ หากมี
กรณีจําเปนใหราชการสวนทองถ่ินออกขอกําหนดของทองถ่ิน หรือแกไขปรับปรุงขอกําหนดของ
ทองถ่ินที่ใชบังคับอยูกอนมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ เพื่อกําหนดรายละเอียดการดําเนนิการ
ในเขตทองถ่ินนั้นใหเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาวได 
 ขอกําหนดของทองถ่ินใดถาขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ใหบังคับ
ตามกฎกระทรวงนั้น ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุผลเปนพิเศษเฉพาะทองถ่ิน 
ราชการสวนทองถ่ินอาจออกขอกําหนดของทองถ่ินในเรื่องใดขัดหรือแยงกับที่กําหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและไดรับอนุมัติ
จากรัฐมนตรี 
 มาตรา ๘ ในกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอ
สภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนซึ่งจําเปนตองมีการแกไขโดยเรงดวน 
ใหอธิบดีกรมอนามัยมีอํานาจออกคําสั่งใหเจาของวัตถุหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของกับการกอใหเกดิหรือ
อาจเกิดความเสียหายดังกลาวระงับการกระทําหรือใหกระทําการใดๆ เพื่อแกไขหรือปองกันความ
เสียหายเชนวานั้นไดตามที่เห็นสมควร 
 ถาบุคคลซึ่งไดรับคําสั่งตามวรรคหนึ่งไมปฏิบัติตามคําสั่งภายในระยะเวลาตามสมควร 
อธิบดีกรมอนามัยจะสั่งใหเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการใดๆ เพื่อแกไขหรือปองกันความ
เสียหายดังกลาวนั้นแทนก็ได ในการนี้ ใหเจาพนักงานสาธารณสุขใชความระมัดระวังตามสมควร
แกพฤติการณ และบุคคลซึ่งไดรับคําสั่งดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น 
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 ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหอธิบดีกรมอนามัยแจงแกผูวาราชการจังหวัด
เพื่อส่ังใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติการตามความในวรรคสองสําหรับในเขตทองที่
จังหวัดนั้น 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการสาธารณสุข 

 

 มาตรา ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสาธารณสุข”ประกอบดวย 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร 
การแพทย อธิบดีกรมควบคุมโรค* เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมการปกครอง 
อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร 
และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหาคน ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถหรือประสบการณ
ในการสาธารณสุข เปนกรรมการและอธิบดีกรมอนามัยเปนกรรมการและเลขานุการ 

 มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการเกี่ยวกับ
การสาธารณสุข และพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใดๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุขตามที่รัฐมนตรี
มอบหมาย 
 (๒) ศึกษา วิเคราะหและใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ และคําสั่งเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
 (๓) ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และตอราชการสวนทองถ่ินใน
การออกขอกําหนดของทองถ่ิน 
 (๔) ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถ่ินในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๕) กําหนดโครงการและประสานงานระหวางสวนราชการและราชการสวนทองถ่ินที่
เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๖) ควบคุม สอดสองการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการที่มีอํานาจหนาที่ในการ
ปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อรายงานตอรัฐมนตรี 
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 (๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

 มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ปรากฏแกคณะกรรมการวาราชการสวนทองถ่ินหรือเจาพนักงาน
ทองถ่ินซึ่งมีเขตอํานาจในทองถ่ินใด ไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัตินี้
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหคณะกรรมการแจงตอผูมีอํานาจควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของ
ราชการสวนทองถ่ินหรือเจาพนักงานทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการนั้นเพื่อส่ังใหราชการสวน
ทองถ่ินหรือเจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการตามอํานาจหนาที่หรือแกไขการดําเนินการใหเปนไป
โดยถูกตองภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

 มาตรา ๑๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการซึ่งพน
จากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 

 มาตรา ๑๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
พนจากตําแหนงเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) รัฐมนตรีใหออก 
 (๔) เปนบุคคลลมละลาย 
 (๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผดิที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 มาตรา ๑๔ ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้ง
ซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึง
แตงตั้งไวแลวนั้นหรือของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงตนแทน แลวแตกรณี 

 มาตรา ๑๕ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
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 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 
 มาตรา ๑๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และใหนํามาตรา ๑๕ มาใชบังคับแกการประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจออก
คําสั่ง เปนหนังสือเรียกใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่
เกี่ยวของหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อใชประกอบการพิจารณาไดในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจ
มอบหมายใหคณะอนุกรรมการซึ่งไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๑๖ คณะหนึ่งคณะใด เปนผูมี
อํานาจออกคําสั่งดังกลาวแทนคณะกรรมการเพื่อใชประกอบการพิจารณาเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่
ของคณะอนุกรรมการนั้นได 
 

หมวด ๓ 
การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

 

 มาตรา ๑๘ การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตราชการสวนทองถ่ินใดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของราชการสวนทองถ่ินนั้น 
 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ราชการสวนทองถ่ินอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
แทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ินหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๑๙ ก็ได 
 มาตรา ๑๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถ่ิน 
 มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน 
และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ิน
ดังตอไปนี้ 
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 (๑) หามการถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 
นอกจากในที่ที่ราชการสวนทองถ่ินจัดไวให 
 (๒) กําหนดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่
เอกชน 
 (๓) กําหนดวิธีการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือใหเจาของหรือ             
ผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการ
ใชอาคารหรือสถานที่นั้นๆ 
 (๔) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการของราชการสวนทองถ่ินในการเก็บและ
ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไมเกินอัตราตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (๕) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ         
มูลฝอย เพื่อใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ปฏิบัติ ตลอดจนกําหนดอัตราคาบริการขั้นสูงตาม
ลักษณะการใหบริการที่ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ จะพึงเรียกเก็บได 
 (๖) กําหนดการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 
 

หมวด ๔ 
สุขลักษณะของอาคาร 

 

 มาตรา ๒๑ เมื่อปรากฏแกเจาพนักงานทองถ่ินวาอาคารหรือสวนของอาคารใดหรือ         
ส่ิงหนึ่งสิ่งใดซึ่งตอเนื่องกับอาคาร มีสภาพชํารุดทรุดโทรม หรือปลอยใหมีสภาพรกรุงรังจนอาจเปน
อันตรายตอสุขภาพของผูอยูอาศัยหรือมีลักษณะไมถูกตองดวยสุขลักษณะของการใชเปนที่อยูอาศัย 
ใหเจาพนักงานทองถ่ิน มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้น
จัดการแกไข เปลี่ยนแปลง ร้ือถอนอาคาร หรือส่ิงหนึ่งสิ่งใดซึ่งตอเนื่องกับอาคารทั้งหมดหรือแต
บางสวน หรือจัดการอยางอื่นตามความจําเปนเพื่อมิใหเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือใหถูกตองดวย
สุขลักษณะภายในเวลาซึ่งกําหนดใหตามสมควร 

 มาตรา ๒๒ เมื่อปรากฏแกเจาพนักงานทองถ่ินวาอาคารใดมีสินคา เครื่องเรือนหรือ
สัมภาระสะสมไวมากเกินสมควร หรือจัดสิ่งของเหลานั้นซับซอนกันเกินไป จนอาจเปนเหตุให
เปนที่อยูอาศัยของสัตวใหโทษใดๆ หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูอยูอาศัยหรือไมถูกตอง
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ดวยสุขลักษณะของการใชเปนที่อยูอาศัย ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือให
เจาของหรือผูครอบครองอาคารยายสินคา เครื่องเรือนหรือสัมภาระออกจากอาคารนั้น หรือใหจัด
ส่ิงของเหลานั้นเสียใหม เพื่อมิใหเปนอันตรายตอสุขภาพหรือใหถูกตองดวยสุขลักษณะหรือให
กําจัดสัตวซ่ึงเปนพาหะของโรคภายในเวลาที่กําหนดใหตามสมควร 

 มาตรา ๒๓ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินไดออกคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารผูใดดําเนินการตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ และผูนั้นละเลยไมปฏิบัติตามคําสั่งภายใน
เวลาที่กําหนด เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจดําเนินการแทนได โดยเจาของหรือผูครอบครอง
ดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น 

 มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชนในการควบคุมมิใหอาคารใดมีคนอยูมากเกินไปจนอาจเปน
อันตรายตอสุขภาพของผูอยูในอาคารนั้น ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดจํานวนคนตอจํานวนพื้นที่ของอาคารที่ถือวามีคนอยูมาก
เกินไป ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสภาพความเจริญจํานวนประชากรและยานชุมชนของแตละทองถ่ิน 
 เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแลว หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
ตามประกาศนั้นยอมหรือจัดใหอาคารของตนมีคนอยูเกินจํานวนที่รัฐมนตรีกําหนด 
 

หมวด ๕ 
เหตุรําคาญ 

 

 มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยในบริเวณ
ใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้นดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ 
 (๑) แหลงน้ํา ทางระบายน้ํา ที่อาบน้ํา สวม หรือที่ใสมูลหรือเถา หรือสถานที่อ่ืนใดซึ่ง
อยูในทําเลไมเหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเททิ้งสิ่งใดเปนเหตุใหมี
กล่ินเหม็นหรือละอองสารเปนพิษ หรือเปนหรือนาจะเปนที่เพาะพันธุพาหะนําโรค หรือกอใหเกิด
ความเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 (๒) การเลี้ยงสัตวในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุใหเสื่อมหรือ
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
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 (๓) อาคารอันเปนที่อยูของคนหรือสัตว โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไมมีการ
ระบายอากาศ การระบายน้ํา การกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเปนพิษหรือมีแตไมมีการ
ควบคุมใหปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเปนพิษอยางพอเพียงจนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพ 
 (๔) การกระทําใดๆ อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความรอน ส่ิงมีพิษ ความ
ส่ันสะเทือน ฝุน ละออง เขมา เถา หรือกรณีอ่ืนใด จนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 (๕) เหตุอ่ืนใดที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจหามผูหนึ่งผูใดมิใหกอเหตุรําคาญในที่หรือ 
ทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุรําคาญดวย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง 
บํารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางน้ํา รางระบายน้ํา คู คลอง และสถานที่ตางๆ ในเขตของตนให
ปราศจากเหตุรําคาญ ในการนี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเพื่อระงับ 
กําจัดและควบคุมเหตุรําคาญตางๆ ได 

 มาตรา ๒๗ ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะให             
เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหบุคคลซึ่งเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอ
หรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญนั้น ระงับหรือปองกันเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว
ในคําสั่ง และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับหรือปองกันเหตุรําคาญนั้น หรือสมควร
กําหนดวิธีการเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคต ใหระบุไวในคําสั่งไดในกรณีที่
ปรากฏแกเจาพนักงานทองถ่ินวาไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง 
และเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ใหเจาพนักงานทองถิ่นระงับ
เหตุรําคาญนั้น และอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญนั้นขึ้นอีกโดยบุคคล
ซ่ึงเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอหรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับ
การจัดการนั้น 

 มาตรา ๒๘ ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี
อํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุรําคาญภายในเวลา
อันสมควร ตามที่ระบุไวในคําสั่ง และถาเห็นวาสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรําคาญ
นั้น หรือสมควรกําหนดวิธีการเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในอนาคตใหระบุไวในคําสั่งได 
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 ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามวรรคหนึ่งใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจระงับเหตุรําคาญนั้นและอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญ
เกิดขึ้นอีก และถาเหตุรําคาญเกิดขึ้นจากการกระทํา การละเลย หรือการยินยอมของเจาของหรือ           
ผูครอบครองสถานที่นั้น เจาของหรือผูครอบครองสถานที่ดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับ
การนั้น 
 ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถ่ินวาเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิด
อันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ
ของประชาชน เจาพนักงานทองถ่ินจะออกคําสั่งเปนหนังสือหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองใช
หรือยินยอมใหบุคคลใดใชสถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางสวน จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงาน
ทองถ่ินวาไดมีการระงับเหตุรําคาญนั้นแลวก็ได 
 

หมวด ๖ 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว 

 

 มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ
ของประชาชนในทองถ่ินหรือเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว ใหราชการสวน
ทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ินกําหนดใหสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ใน
เขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินนั้น เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวได 
 การออกขอกําหนดของทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถ่ินอาจกําหนดใหเปน
เขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไมเกินจํานวนที่กําหนด 
หรือเปนเขตที่การเลี้ยงหรือปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทตองอยูในภายใตมาตรการอยางใด
อยางหนึ่งก็ได 

 มาตรา ๓๐ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะอันเปนการ
ฝาฝนมาตรา ๒๙ โดยไมปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลา
อยางนอยสามสิบวัน เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพื่อรับสัตวคืน 
ใหสัตวนั้นตกเปนของราชการสวนทองถ่ิน แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้น
หรือสัตวอ่ืน หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร เจาพนักงานทองถ่ินจะจัดการขายหรือขายทอดตลาด
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สัตวนั้นตามควรแกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาด
เมื่อไดหักคาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลว ใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 
 ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่ง และเจาของสัตวมาขอรับ
สัตวคืนภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเลี้ยงดู
สัตวใหแกราชการสวนทองถ่ินตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย 
 ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถ่ินพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตราย
ตอประชาชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 
 

หมวด ๗ 
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

  มาตรา ๓๑ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษากําหนดใหกิจการใดเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
 มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา 
๓๑ ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ินดังตอไปนี้ 
 (๑) กําหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑ บางกิจการหรือทุกกิจการใหเปนกจิการ
ที่ตองมีการควบคุมภายในทองถ่ินนั้น 
 (๒) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไปสําหรับใหผูดําเนินกิจการตาม (๑) ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชดําเนินกิจการและมาตรการปองกัน
อันตรายตอสุขภาพ 
 มาตรา ๓๓ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอกําหนดของทองถ่ินตามมาตรา ๓๒ 
(๑) ใชบังคับ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการตามประเภทที่มีขอกําหนดของทองถ่ินกําหนดใหเปน
กิจการที่ตองมีการควบคุมตามมาตรา ๓๒ (๑) ในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๕๖ 
 ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเจาพนักงานทองถ่ินอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ
ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว
โดยทั่วไปในขอกําหนดของทองถ่ินตามมาตรา ๓๒ (๒) ก็ได 
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 ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่            
แหงเดียว 
 

หมวด ๘ 
ตลาด สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

 

 มาตรา ๓๔ หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน
ตามมาตรา ๕๖ 
 การเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังจากที่
เจาพนักงานทองถ่ินไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๕๖ 
 ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ินหรือองคการ
ของรัฐที่ไดจัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่ แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับ
ผูรับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอื่นแหงพระราชบัญญัตินี้ดวย และใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจ
กําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

 มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลตลาด ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออก
ขอกําหนดของทองถ่ินดังตอไปนี้ 
 (๑) กําหนดที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางและสุขลักษณะ 
 (๒) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของและการอื่นที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินกิจการตลาด 
 (๓) กําหนดเวลาเปดและปดตลาด 
 (๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดใหมี
ที่รวบรวมหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้ําทิ้ง การระบายอากาศ การจัดใหมีการ
ปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันการระบาดของโรคติดตอ 

 มาตรา ๓๖ ผูใดขายของหรือชวยขายของในตลาด ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ินตามมาตรา ๓๗ 
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 มาตรา ๓๗ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการขายของในตลาด ใหราชการสวนทองถ่ิน
มีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผูขายของ และผูชวย
ขายของในตลาดปฏิบัติใหถูกตองเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดบริเวณที่ขายของ สุขลักษณะ
สวนบุคคล และสุขลักษณะในการใชกรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร
หรือสินคาอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใช และของใชตางๆ 

 มาตรา ๓๘ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด ตองไดรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๕๖ ถาสถานที่ดังกลาวมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร ตอง
แจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา ๔๗ กอนการจัดตั้ง 

 มาตรา ๓๙ ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซ่ึงไดรับใบอนุญาต
ตามมาตรา ๕๖ หรือหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา ๔๘ และผูจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บ
หรือสะสมอาหารในสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา ๓๘ ตองปฏิบัติ
ใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ินตามมาตรา ๔๐ หรือเงื่อนไขที่
กําหนดไวในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง 

 มาตรา ๔๐ เพื่อประโยชนในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานที่จําหนายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารที่ไดรับใบอนุญาต หรือไดรับหนังสือรับรองการแจงใหราชการสวนทองถ่ิน
มีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ินดังตอไปนี้ 
 (๑) กําหนดประเภทของสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามประเภท
ของอาหารหรือตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการหรือตามวิธีการจําหนาย 
 (๒) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช และดูแลรักษาสถานที่และสุขลักษณะ
ของบริเวณที่ใชจําหนายอาหาร ที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหาร ที่ใชทํา ประกอบ หรือปรุงอาหาร 
หรือที่ใชสะสมอาหาร 
 (๓) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกัน
โรคติดตอ 
 (๔) กําหนดเวลาจําหนายอาหาร 
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 (๕) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร ผูปรุง
อาหาร และผูใหบริการ 
 (๖) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจําหนาย ทํา 
ประกอบ ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร 
 (๗) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ น้ําใช และของใชอ่ืนๆ 
 

หมวด ๙ 
การจําหนายสนิคาในที่หรือทางสาธารณะ 

 

 มาตรา ๔๑ เจาพนักงานทองถ่ินมีหนาที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน
ใชสอยของประชาชนทั่วไป 
 หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะ
วิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถ่ินตามมาตรา ๕๖ 
 ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถ่ินระบุชนิด หรือประเภทของ
สินคา ลักษณะวิธีการจําหนายสินคา และสถานที่ที่จะจัดวางสินคา เพื่อจําหนายในกรณีที่จะมีการ
จัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ รวมทั้งจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่เห็นสมควรไวใน
ใบอนุญาตดวยก็ได 
 การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา ลักษณะวิธีการจําหนายสินคา หรือสถานที่
จัดวางสินคาใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาต จะกระทําไดตอเมื่อผูรับใบอนุญาตไดแจง
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน และเจาพนักงานทองถ่ินไดจดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไวใน
ใบอนุญาตแลว 

 มาตรา ๔๒ ใหเจาพนักงานทองถ่ินดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจร มีอํานาจ
ออกประกาศดังตอไปนี้ 
 (๑) กําหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดของพื้นที่ดังกลาวเปน
เขตหามจําหนายหรือซ้ือสินคาโดยเด็ดขาด 
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 (๒) กําหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดของพื้นที่ดังกลาวเปน
เขตที่หามจําหนายสินคาบางชนิดหรือบางประเภท หรือเปนเขตหามจําหนายสินคาตามกําหนดเวลา 
หรือเปนเขตหามจําหนายสินคาโดยวิธีการจําหนายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือกําหนด
หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการจําหนายสินคาในบริเวณนั้น 
 ในการดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ใหเจาพนักงานทองถ่ินปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ 
สถานที่ทําการของราชการสวนทองถ่ินและบริเวณที่จะกําหนดเปนเขตตาม (๑) หรือ (๒) แลวแต
กรณี และตองกําหนดวันที่จะบังคับตามประกาศนั้นมิใหนอยกวาสิบหาวัน นับแตวันประกาศ 

 มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชนของประชาชนและการควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือ
ทางสาธารณะ ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ินดังตอไปนี้ 
 (๑) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายหรือผูชวย
จําหนายสินคา 
 (๒) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะในการใชกรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ 
ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินคาอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใช และของ
ใชตางๆ 
 (๓) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดวางสินคาและการเรขายสินคาในที่หรือ               
ทางสาธารณะ 
 (๔) กําหนดเวลาสําหรับการจําหนายสินคา 
 (๕) กําหนดการอื่นที่จําเปนเพื่อการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ 
รวมทั้งการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ 
 

หมวด ๑๐ 
อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข 

 

 มาตรา ๔๔ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินและ
เจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจดังตอไปนี้ 
 (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปน
หนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 
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 (๒) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตย
ตกหรือในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน หรือตาม
พระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจงหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 
 (๓) แนะนําใหผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตาม
เงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงหรือตามขอกําหนดของทองถ่ินหรือตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 (๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชนเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเปน 
 (๕) เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใดๆ ที่สงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือจะกอใหเกิด
เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใดๆ เปนปริมาณตามสมควรเพื่อเปนตัวอยางในการตรวจสอบ
ตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา 
 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน เพื่อให
ปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งในเขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินนั้นในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 
 ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซ่ึง
ไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน บุคคลดังกลาวจะตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนด
ในกฎกระทรวงตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของในขณะปฏิบัติหนาที่ดวย และใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวย
ความสะดวกตามสมควร 

 มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ปรากฏวาผูดําเนินกิจการใดๆ ตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัตินี้ 
ปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ขอกําหนดของทองถ่ินหรือประกาศที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินที่กําหนดไวเกี่ยวกับการดําเนินกิจการนั้น 
ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูดําเนินกิจการนั้นแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได และถา          
ผูดําเนินกิจการไมแกไข หรือถาการดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิด
อันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนิน
กิจการนั้นไวทันทีเปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถ่ินวาปราศจาก
อันตรายแลวก็ได 
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 คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตาม
คําสั่งไวตามสมควรแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตเปนกรณีที่มีคําสั่งใหหยุดดําเนินกิจการทันที 
และตองทําเปนหนังสือแจงใหผูดําเนินกิจการซึ่งจะตองปฏิบัติตามคําสั่งทราบ ในกรณีที่ไมพบ         
ผูดําเนินกิจการหรือผูดําเนินกิจการไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับหรือปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูดําเนิน
กิจการ และใหถือวาผูนั้นไดทราบคําสั่งแลว ตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี 

 มาตรา ๔๖ ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกตองหรือมีการกระทํา
ใดๆ ที่ฝาฝนตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้หรือขอกําหนดของทองถ่ิน ใหเจาพนักงานสาธารณสุข
แจงเจาพนักงานทองถ่ินเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปโดยไมชักชา 
 ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบตอสภาวะ
ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอ
สุขภาพของประชาชน เปนสวนรวมซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขโดยเรงดวน ใหเจาพนักงาน
สาธารณสุขมีอํานาจออกคําสั่งใหผูกระทําการไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุนั้น 
หรือดําเนินการใดๆ เพื่อแกไขหรือระงับเหตุนั้นไดตามสมควร แลวใหแจงเจาพนักงานทองถ่ินทราบ 

 มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงาน
สาธารณสุข และผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๔ เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา และเพื่อประโยชนในการจับกุมหรือปราบปรามผูกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถ่ินและผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินเปน
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

หมวด ๑๑ 
หนังสือรับรองการแจง 

 

 มาตรา ๔๘ การแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบเพื่อดําเนินกิจการตามมาตรา ๓๘ และ
หนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ินเมื่อเจาพนักงาน
ทองถ่ินไดรับแจงใหออกใบรับแกผูแจงเพื่อใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการตามที่แจงได
ช่ัวคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถ่ินยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 
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 ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอกําหนดของ
ทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการ
แจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจง 
 ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง เจาพนักงานทองถ่ินจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจง
หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 
 ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหผูแจงทราบ
ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจง ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ด
วันทําการนับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถ่ิน ใหเจาพนกังานทองถ่ินมอํีานาจสัง่ใหการแจง
ของผูแจงเปนอันสิ้นผล แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ นับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมี
รายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง 

 มาตรา ๔๙ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดย
เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

 มาตรา ๕๐ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ 
ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวัน            
นับแตวันไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 
 การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

 มาตรา ๕๑ เมื่อผูแจงตามมาตรา ๔๘ ประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการ
ใหแกบุคคลอื่น ใหแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบดวย 

 มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัตินี้
โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๘ และเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เพราะ
เหตุที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินมาแลวคร้ังหนึ่ง ยังฝาฝนดําเนิน
กิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตอไป ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุด
ดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๘ ถายังฝาฝนอีก
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ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกิน
สองปก็ได 

 มาตรา ๕๓ การแจงของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๘ และคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถ่ินตามมาตรา ๕๒ ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูแจงหรือผูดําเนินกิจการทราบ ในกรณีที่ไมพบ
ตัวหรือไมยอมรับหนังสือ ใหสงหนังสือการแจงหรือคําสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับหรือ                
ปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูที่ตองรับหนังสือ 
และใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ 
แลวแตกรณี 
 

หมวด ๑๒ 
ใบอนุญาต 

 

 มาตรา ๕๔ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหการประกอบกิจการใดหรือการกระทํา
ใดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนด
ของทองถ่ินกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตในเรื่องนั้นได 

 มาตรา ๕๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่
ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินที่เปนผูออกใบอนุญาตนั้น 
 การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอม
กับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะส่ังไมตออายุ
ใบอนุญาต 
 หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขอตออายุใบอนุญาต และการอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตใหเปนไปตามที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

 มาตรา ๕๖ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง
หรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขให
ถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ให
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สงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวัน
ไดรับคําขอ 
 เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวย
เหตุผล ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือ
ครบถวนตามที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 
 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่ง
ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง คร้ังละ
ไมเกินสิบหาวัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบ
กอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี 

 มาตรา ๕๗ ผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผย
และเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

 มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูรับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย        
ถูกทําลาย หรือชํารุด 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

 มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตสําหรับกิจการใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไม
ถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือขอกําหนดของทองถ่ินที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตนั้น เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่
เห็นสมควร แตตองไมเกินสิบหาวัน 

 มาตรา ๖๐ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ
ใบอนุญาต 
 (๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใช
ใบอนุญาตอีก 
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 (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือ
ขอกําหนดของทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่
กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต และการไมปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม
ถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะ
ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

 มาตรา ๖๑ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจง
ใหผูรับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่ง
ดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ 
ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําสั่ง
แลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี 

 มาตรา ๖๒ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 

หมวด ๑๓ 
คาธรรมเนียมและคาปรับ 

 

 มาตรา ๖๓ ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ินกําหนด
คาธรรมเนียมตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๖๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของ
ราชการสวนทองถ่ิน 

 มาตรา ๖๕ ในกรณีที่มีขอกําหนดของทองถ่ินกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับการดําเนิน
กิจการที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินกอนดําเนินกิจการหรือตองไดรับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหผูแจงหรือผูไดรับใบอนุญาตมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราและตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ินตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสีย
คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียม
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ที่คางชําระ เวนแตผูแจงหรือผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึง
กําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไปตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน 
 ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน
เกินกวาสองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะได
เสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 
 

หมวด ๑๔ 
การอุทธรณ 

 

 มาตรา ๖๖ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินมีคําสั่งตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา 
๒๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ วรรคหา มาตรา ๕๒ 
หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง หรือมีคําสั่งในเรื่องการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่เจาพนักงาน
สาธารณสุขมีคําสั่งตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ถาผูที่ไดรับคําสั่งไมพอใจคําสั่งดังกลาว ผูนั้นมีสิทธิ
อุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน นับแตวันทราบคําสั่ง 
 การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เวนแตรัฐมนตรีจะ
เห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามคําสั่งนั้นไวช่ัวคราว 
 มาตรา ๖๗ การพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๖๖ ใหรัฐมนตรีพิจารณาโดยไมชักชา คําสั่ง
ของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 

หมวด ๑๕ 
บทกําหนดโทษ 

 

 มาตรา ๖๘ ผูใดฝาฝนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ ตองระวางโทษปรับไมเกิน     
หนึ่งหมื่นบาท 

 มาตรา ๖๙ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง โดย
ไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุขตาม
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มาตรา ๘ วรรคสอง หรือนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดตามมาตรา ๘ วรรคสาม ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองเดือนหรือปรับไมเกินหาพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

 มาตรา ๗๐ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 
๑๗ โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกิน
สองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 มาตรา ๗๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 มาตรา ๗๒ ผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซ่ึงมีพื้นที่เกิน
สองรอยตารางเมตรโดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท 
 ผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซ่ึงมีพื้นที่ไมเกินสองรอย
ตารางเมตร โดยไมมีหนังสือรับรองการแจง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกิน
หาพันบาท 

 มาตรา ๗๓ ผูใดฝาฝนขอกําหนดของทองถ่ินซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๕) มาตรา 
๓๒ (๒) มาตรา ๓๕ (๑) หรือ (๔) หรือมาตรา ๔๐ (๒) หรือ (๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ผูใดฝาฝนขอกําหนดของทองถ่ินซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้นอกจากที่บัญญัติ
ไวในวรรคหนึ่งหรือในมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

  มาตรา ๗๔ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ 
มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัว
อันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๗ 
วรรคสอง หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน
สองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 มาตรา ๗๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดฝาฝนมาตรา ๒๔ วรรคสองตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท และปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน 
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 มาตรา ๗๖ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดไว
ในใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑ วรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกิน     
สองพันบาท 

 มาตรา ๗๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือฝาฝนประกาศของเจาพนักงานทองถ่ิน
ตามมาตรา ๔๒ (๑) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

 มาตรา ๗๘ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ หรือฝาฝนประกาศของเจาพนักงานทองถ่ิน
ตามมาตรา ๔๒ (๒) หรือขอกําหนดของทองถ่ินที่ออกตามมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท 

 มาตรา ๗๙ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไมยอมแจงขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสาร
หรือหลักฐาน หรือขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ิน
หรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๔ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 มาตรา ๘๐ ผูดําเนินกิจการผูใดดําเนินกิจการในระหวางที่มีคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถ่ินใหหยุดดําเนินกิจการ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๕ 
มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับและปรับอีกไมเกินวันละหาพัน
บาทตลอดเวลาที่ยังไมปฏิบัติตามคําสั่ง 

 มาตรา ๘๑ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง 
โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุข 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 มาตรา ๘๒ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ตองระวางโทษปรับไมเกิน         
หารอยบาท 

 มาตรา ๘๓ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหารอยบาท 
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 มาตรา ๘๔ ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับและปรับอีก           
ไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน 
 มาตรา ๘๕ ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
 (๑) ในเขตกรุงเทพมหานครประกอบดวย ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงาน
อัยการสูงสุด และผูแทนกรมตํารวจ 
 (๒) ในเขตจังหวัดอื่นประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผูกํากับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด 
 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาเห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุก
หรือไมควรถูกฟองรอง ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบ 
 สําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับ          
ไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือผูซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ิน
มอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบไดดวย 
 เมื่อไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ         
ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหดําเนินคดีตอไป 
 

หมวด ๑๖ 
บทเฉพาะกาล 

 

  มาตรา ๘๖ ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการใดตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขซึ่งถูก
ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและกิจการนั้นมีลักษณะ
เชนเดียวกับกิจการที่จะตองไดรับใบอนุญาตหรือตองแจงและไดรับหนังสือรับรองการแจงตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหผูนั้นประกอบกิจการนั้นตอไปไดเสมือนเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตหรือเปนผูที่
ไดแจงและไดรับหนังสือรับรองการแจงตามพระราชบัญญัตินี้แลว แตเมื่อใบอนุญาตดังกลาว             
ส้ินอายุและผูนั้นยังคงประสงคจะดําเนินกิจการตอไป ผูนั้นจะตองมาดําเนินการขอรับใบอนุญาต
หรือแจงตามพระราชบัญญัตินี้กอนการดําเนินการ 
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 มาตรา ๘๗ ผูซ่ึงประกอบกิจการใดที่ไมตองแจงและไดรับหนังสือรับรองการแจงตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ แตเปนกิจการที่จะตองแจงและ
ไดรับหนังสือรับรองการแจงตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใชเปนผูไดรับใบอนุญาตอยูแลวตาม
มาตรา ๘๖ ใหยังคงประกอบกิจการไดตอไป แตจะตองมาดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน
ภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 มาตรา ๘๘ ผูซ่ึงประกอบกิจการใดที่มิไดเปนกิจการที่ตองไดรับใบอนุญาตตามกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้แตเปนกิจการที่จะตองไดรับใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้ใหยังคงประกอบกิจการไดตอไป แตจะตองมายื่นคําขอรับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ ภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อไดยื่น        
คําขอแลวใหยังคงประกอบกิจการไดตอไปจนกวาจะมีคําสั่งไมออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๘๙ บรรดากิจการตางๆ ที่กําหนดใหเปนกิจการคาซึ่งเปนที่รังเกียจหรืออาจเปน
อันตรายแกสุขภาพตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ และการ
แตงผมตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ ใหถือวาเปนกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ ทั้งนี้ ภายใตบังคับมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ 

 มาตรา ๙๐ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ ขอบังคับ หรือคําสั่ง
ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย        
วาดวยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยง
กับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ประกาศ ขอกําหนดของทองถ่ิน 
หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงานสาธารณสุขที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย พุทธศักราช 
๒๔๘๐ ซ่ึงเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการดําเนินงานควบคุมดูแลในดานสาธารณสุข ได
ใชบังคับมานานแลว แมวาจะไดมีการแกไขเพิ่มเติมอีกหลายครั้งก็ตาม แตก็ยังไมอาจทันตอสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาของสังคม จําเปนตองขยายขอบเขตการกํากับดูแล
กิจการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสาธารณสุขในดานตางๆ ใหกวางขวางขึ้น เพื่อสามารถนํามาปรับ
ใชกับเหตุการณที่เกิดขึ้นไดทันทวงที และโดยที่ในปจจุบันเปนที่ยอมรับวาการสาธารณสุขเปน
เร่ืองเกี่ยวพันกับความเปนอยูและสภาพแวดลอมของมนุษยอยางใกลชิด แตบทบัญญัติของ
กฎหมายปจจุบันยังมิไดกําหนดมาตรการกํากับดูแลและปองกันเกี่ยวกับการอนามัยส่ิงแวดลอมไว
อยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมใหมี
ลักษณะการกํากับดูแลและติดตาม และปรับปรุงอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่และบทกําหนดโทษ
ตามกฎหมายปจจุบันใหสามารถบังคับใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมายอยางเครงครัด 
ฉะนั้น เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของสังคมปจจุบัน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ดานการกํากับดูแลและปองกันเกี่ยวกับการอนามัยส่ิงแวดลอม สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุขและกฎหมายวาดวยการควบคุมการใชอุจจาระเปนปุยเสียใหม และรวมกฎหมาย
ทั้งสองฉบับดังกลาวเปนฉบับเดียวกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 *พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาทีข่องสวนราชการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕[๒] 

 มาตรา ๓๕ ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหแกไขคําวา “อธิบดีกรม
ควบคุมโรคติดตอ” เปน “อธิบดีกรมควบคุมโรค” 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึง
ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่
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ในสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลอง
กับอํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการ            
ตัดโอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซ่ึงเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตรา             
พระราชกฤษฎีกานี้ 
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ภาคผนวก  ค 
ระเบียบสากลวาดวยจรรยาบรรณสําหรับการทองเที่ยว 

(World Tourism Organization - WTO) 
................................................... 

 
 ที่ประชุมสมัชชาใหญองคการการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization - WTO) 
ที่กรุงซานติเอโก ประเทศชิลี เมื่อวันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ.2542 ไดรวมกันประกาศ 
“ระเบียบสากลวาดวยจรรยาบรรณสําหรับการทองเที่ยว” โดยมีหัวขอที่เกี่ยวของกับผูประกอบการ
นําเที่ยวในฐานะผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ในการพัฒนาการทองเที่ยวปรากฏอยูในขอ
ตางๆ ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ 

ขอท่ี 1 การทองเที่ยวเปนปจจัยท่ีจะนํามาซึ่งความเขาใจและความเคารพซึ่งกันและกันระหวาง
ชนชาติและสังคมตางๆ 
1) การทําความเขาใจและการสงเสริมคานิยมทางจริยธรรมทั่วไปของมวลมนุษยชาติ 

โดยยอมรับและเคารพความหลากหลายของความเชื่อทางดานศาสนา ปรัชญา และศีลธรรม เปนทั้ง
รากฐานและผลที่ตามมาของการทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบ ฉะนั้นผูที่มีสวนไดสวนเสียใน
การพัฒนาการทองเที่ยวและตัวนักทองเที่ยวเองควรจะตองเคารพตอขนบธรรมเนียมและหลัก
ปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมของชนทุกชาติ รวมทั้งที่เปนของชนกลุมนอยและของชนเผา
พื้นเมือง และเพื่อแสดงถึงการตระหนักในคุณคาของสิ่งเหลานี้ 

2) กิจกรรมการทองเที่ยวตางๆ ควรจะดําเนินไปโดยไมขัดตอลักษณะเฉพาะและ
ขนบธรรมเนียมใดๆ ของภูมิภาคและประเทศที่เปนเจาของบาน และเคารพตอกฎหมายหลักปฏิบัติ
และขนบธรรมเนียมใดๆ ของเจาบานดังกลาว 

3) ชุมชนที่เปนเจาของบาน อีกทั้งผูประกอบการตางๆ ในทองถ่ินนั้นควรจะทํา
ความคุนเคยและใหความเคารพตอนักทองเที่ยวที่มาเยือน พรอมทั้งศึกษาเกี่ยวกับวิถีการดําเนิน
ชีวิต รสนิยม และความคาดหวังของนักทองเที่ยวเหลานั้น การใหความรูและการฝกอบรมแก
ผูประกอบการอาชีพตางๆ จึงสามารถชวยนําไปสูการตอนรับที่เปนมิตร 
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ขอท่ี 2 การทองเที่ยวเปนสิ่งท่ีจะนําไปสูความพึงพอใจของปจเจกบุคคลและสวนรวม 
1) การทองเที่ยวอันเปนกิจกรรมที่คนโดยมากเห็นวาเปนการพักผอนและการผอนคลาย

เปนกีฬาและเปนหนทางที่จะเขาถึงวัฒนธรรมและธรรมชาติ ควรมีการวางแผนลวงหนาและ
ดําเนินไปใหเปนวิถีทางพิเศษที่จะนํามาซึ่งความพึงพอใจของทั้งปจเจกบุคคลและของสวนรวม 
เมื่อมีการทองเที่ยวดวยใจที่เปดกวางอยางเพียงพอแลว การทองเที่ยวก็จะเปนปจจัยที่หาสิ่งอื่นมา
ทดแทนมิได ในการชวยใหเกิดการศึกษาหาความรูดวยตนเอง การยอมรับซึ่งกันและกันและการ
รับรูเกี่ยวกับความแตกตางที่แทจริง ระหวางชนชาติและวัฒนธรรมตางๆ และตระหนักถึงความ
หลากหลายของความแตกตางเหลานั้น 

2) กิจกรรมการทองเที่ยวควรเคารพตอความเสมอภาคของชายและหญิง กิจกรรมการ
ทองเที่ยวควรชวยสงเสริมสิทธิมนุษยชน และยิ่งกวานั้นควรสงเสริมสิทธิสวนบุคคลของกลุมคนที่
มีความออนแอมากที่สุด ซ่ึงไดแก เด็ก คนชรา คนพิการ ชนกลุมนอย และชนพื้นเมือง 

3) การเอารัดเอาเปรียบมนุษยไมวาในรูปแบบใดๆ โดยเฉพาะในเรื่องทางเพศ และ
โดยเฉพาะเมื่อเกิดขึ้นกับเด็กเปนการขัดแยงตอจุดมุงหมายขั้นพื้นฐานของการทองเที่ยวและไมถือ
เปนการทองเที่ยว หากมีกรณีเชนนี้เกิดขึ้นตามขอบังคับของกฎหมายระหวางประเทศแลวนั้น การ
กระทําดังกลาวจะถูกปราบปรามจนถึงที่สุดดวยความรวมมือระหวางประเทศที่เกี่ยวของและ
จะตองไดรับบทลงโทษโดยไมมีการประนีประนอมตามกฎหมายของทั้งประเทศเจาบานและ
ประเทศของผูที่กระทําผิดในเรื่องดังกลาว แมวาการกระทํานั้นจะเกิดขึ้นในตางแดนก็ตาม 

4) การเดินทางที่มีวัตถุประสงคทางศาสนา สุขภาพ รางกาย และใจ การศึกษาและการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหรือภาษาเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่ชวยกอใหเกิดประโยชนอยางยิ่ง
สมควรไดรับการสนับสนุน 

ขอท่ี 3 การทองเที่ยวเปนปจจัยท่ีจะนํามาซึ่งการพัฒนาอยางยั่งยืน 
1) ผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาการทองเที่ยวทุกๆ ฝาย ควรจะรวมกันปกปอง

รักษาสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ เพื่อที่จะทําใหเกิดความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจที่ดีมั่นคง
ตอเนื่องและยั่งยืน ซ่ึงจะสมกับความตองการและความมุงหวังของชนรุนตางๆ ทั้งในปจจุบันและ
อนาคตอยางเทาเทียมกัน 
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2) รูปแบบการพัฒนาการทองเที่ยวรูปแบบใดๆ ทั้งหมดที่ชวยในการประหยัดทรัพยากร
ที่มีคาและหาไดยาก โดยเฉพาะน้ําและพลังงาน และชวยในการปกปองการเกิดขยะของเสียไดมาก
ที่สุดเทาที่เปนไปได ควรไดรับความสําคัญมาเปนอันดับตนและควรไดรับการสนับสนุนจากผูที่มี
อํานาจของรัฐในระดับทองถ่ิน ภูมิภาค และระดับประเทศ 

3) การจัดเวลาทองเที่ยวใหเหล่ือมกันและบริหารพื้นที่ที่มีการหลั่งไหลของนักทองเที่ยว
และผูมาเยือน โดยเฉพาะที่เนื่องมาจากการลาพักรอนและชวงปดภาคเรียน และการจัดใหมีวันหยุด
กระจายกันออกไปมากขึ้น เปนสิ่งที่พึงกระทําเพื่อที่จะเปนการลดผลกระทบของกิจกรรมการ
ทองเที่ยวที่มีตอส่ิงแวดลอม และเพื่อชวยเพิ่มผลดีแกอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ
ระดับทองถ่ิน 

4) ควรมีการออกแบบโครงสรางพื้นฐานสําหรับการทองเที่ยว และการวางแผนกิจกรรม
การทองเที่ยวที่เอื้อตอการปกปองรักษามรดกทางธรรมชาติ ซ่ึงประกอบไปดวยระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และเอื้อตอการรักษาคุมครองสัตวและพืชตางๆ ที่ใกลจะสูญพันธุ ผูมี
สวนไดสวนเสียในการพัฒนาการทองเที่ยวโดยเฉพาะอยางยิ่งผูเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาว ควรจะ
บังคับใหมีการควบคุมและจํากัดกิจกรรมการทองเที่ยวที่ดําเนินอยูในพื้นที่ที่มีแนวโนมดังกลาวสูง 
ไดแก พื้นที่ที่เปนทะเลทราย ขั้วโลก ภูเขาสูง ชายฝง ทะเล ปาดงดิบ หรือพื้นที่ชุมน้ํา ซ่ึงเอื้อตอการ
กอตั้งพื้นที่สงวนทางธรรมชาติและเขตคุมครอง 

5) การทองเที่ยวเพื่อชมธรรมชาติและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ นับเปนรูปแบบการ
ทองเที่ยวที่ชวยยกระดับของการทองเที่ยวไดเปนอยางดียิ่ง แตโดยมีเงื่อนไขวาการทองเที่ยว
ดังกลาวตองเคารพตอมรดกทางธรรมชาติและประชาชนในทองถ่ิน และคํานึงถึงความสามารถใน
การรองรับนักทองเที่ยวของสถานที่ทองเที่ยวนั้นๆ 

ขอท่ี 4 การทองเที่ยวเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชนแกประเทศและชุมชนท่ีเปนเจาบาน 
1) ประชาชนในทองถ่ินควรเขามามีสวนเกี่ยวของในกิจกรรมการทองเที่ยว และเขา

มารวมรับอยางเสมอภาคในผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เกิดจากการ
ทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการชวยสรางงานทั้งทางตรงและทางออม 

2) การนํานโยบายการทองเที่ยวมาใชควรชวยสงผลใหประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีการ
ทองเที่ยวมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้นตามความจําเปน การวางแปลนและแนวทางงานสถาปตยกรรม
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และการดําเนินงานของโรงแรมที่พักสําหรับนักทองเที่ยวควรมุงเนนที่จะใหประชาชนในทองถ่ินมี
สวนรวม ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ที่ซ่ึงมีความชํานาญเทาๆ กัน 
และควรคํานึงถึงแรงงานทองถ่ินมาเปนอันดับแรก 

3) ควรใหความเอาใจใสเปนพิเศษกับปญหาบางประการในเขตพื้นที่ที่เปนชายทะเล
และเกาะ เขตเทือกเขา หรือเขตชนบทที่ปราศจากการคุมครอง ที่ซ่ึงการทองเที่ยวใหโอกาสที่หายาก
ในอันที่จะนําไปสูการพัฒนา เนื่องจากชองทางในการเลี้ยงชีพแบบดั้งเดิมถดถอยลง 

4) ผูมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องการทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่งนักลงทุนซึ่งอยู
ภายใตกฎระเบียบตางๆ ที่ทางรัฐเปนผูกําหนด ควรทําการศึกษาลวงหนาถึงผลกระทบของโครงการ
พัฒนาของตนที่อาจมีตอส่ิงแวดลอมและสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ และควรใหขอมูลเกี่ยวกับ
โครงการของตนในอนาคต ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดขึ้น พรอมทั้งพูดคุยกับประชาชนที่
เกี่ยวของกับโครงการดังกลาว ดวยวิธีการที่โปรงใสและยึดตามขอเท็จจริง 

ขอท่ี 5 ภาระหนาท่ีของผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาการทองเที่ยว 
1) ผูประกอบอาชีพดานการทองเที่ยวมีภาระหนาที่ที่จะใหขอมูลตามความเปนจริง

และอยางตรงไปตรงมาแกนักทองเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว สภาพการเดินทาง มารยาทของ
เจาบาน และสถานที่พักอาศัย ผูประกอบอาชีพทองเที่ยวตองแนใจไดวาขอความตางๆ ในสัญญาที่
เสนอตอลูกคาสามารถเขาใจไดงาย ในเร่ืองที่เกี่ยวกับลักษณะราคา และคุณภาพของการบริการที่        
ผูประกอบอาชีพรับเปนผูจัดหาใหแกลูกคา รวมทั้งในเรื่องของเงินชดเชยที่ผูประกอบอาชีพฯ             
จะสามารถจายใหไดในกรณีที่ทางผูประกอบอาชีพฯ เปนฝายกระทําผิดสัญญาฝายเดียว 

2) ผูประกอบอาชีพดานการทองเที่ยว ตราบเทาที่การทองเที่ยวตองพึ่งพาคนกลุมนี้ 
ควรจะแสดงความหวงใย โดยการรวมมือกับผูมีอํานาจของรัฐ ในเรื่องของความมั่งคงปลอดภัย
การปองกันอุบัติเหตุ การคุมครองสุขภาพ และความปลอดภัยของอาหารตอผูที่ใชบริการของ                    
ผูประกอบอาชีพฯ ในทํานองเดียวกันนี้ ผูประกอบอาชีพฯ ตองมั่นใจวามีระบบการคุมครอง
ประกันภัยอยูอยางเหมาะสม ผูประกอบอาชีพฯ ควรรับหนาที่ในการแจงเหตุตางๆ ตามที่
กฎระเบียบในประเทศกําหนดไว และควรจายคาชดเชยในจํานวนที่เปนธรรมในกรณีที่เกิดการ
ละเมิดภาระหนาที่ตามขอสัญญา 
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3) ผูประกอบอาชีพดานการทองเที่ยว ตราบเทาที่การทองเที่ยวตองอาศัยคนกลุมนี้ 
ควรมีสวนรวมในการชวยตอบสนองความตองการทางดานวัฒนธรรมและทางศาสนาของ
นักทองเที่ยว และอนุญาตใหเขาเหลานั้นปฏิบัติภารกิจทางศาสนาไดในขณะที่ทองเที่ยว 

ขอท่ี 6 สิทธิของคนงานและผูประกอบการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
1) สิทธิขั้นพื้นฐานของผูที่ทํางานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและกิจกรรมอันที่

เกี่ยวของทั้งที่ไดรับเงินเดือนจากนายจาง หรือที่เปนนายจางของตัวเองนั้น ควรจะไดรับการรับรอง
ภายใตการควบคุมดูแลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสวนกลาง ทั้งภายในประเทศบานเกิด
ของนักทองเที่ยวและภายในประเทศเจาบาน โดยควรตองใหความเอาใจใสเปนพิเศษ เนื่องจากมี
ขอจํากัดบางประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกิดจากการที่งานของคนกลุมนี้ขึ้นอยูกับฤดูกาล การที่
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีอยูทั่วโลกและการที่งานในลักษณะนี้ตองอาศัยความยืดหยุนของคน
กลุมนี้ 

2) คนทํางานที่รับเงินเดือนจากนายจางและที่เปนนายจางของตนเองในอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวของนั้น มีสิทธิและหนาที่ที่จะไดรับการฝกอบรมขั้นตนที่
เหมาะสมและอยางตอเนื่อง คนกลุมนี้ควรไดรับการคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ ความไมมั่นคง
ของงานควรจะจํากัดใหมีนอยที่สุดเทาที่กระทําได สถานภาพบางประการที่มีความเกี่ยวของกับ
ความกินดีอยูดีในสังคม ควรเสนอใหเฉพาะกับผูที่ทํางานตามฤดูกาลในภาคอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว 

3) บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หากมีความสามารถความเชี่ยวชาญที่จําเปนสําหรับการ
ทองเที่ยวแลว ควรจะมีสิทธิที่จะประกอบอาชีพใดๆ ในดานการทองเที่ยวภายใตกฎหมายใน
ประเทศที่ใชอยู ผูประกอบการและผูลงทุนโดยเฉพาะในธุรกิจขนาดยอมและขนาดปานกลาง ควร
มีสิทธิที่จะเขาสูภาคการทองเที่ยวไดอยางเสรี โดยมีขอจํากัดทางการบริหารจัดการและทาง
กฎหมายใหนอยที่สุด 

4) โอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูบริหารธุรกิจและคนงานจาก
ตางประเทศตางๆ ไมวาจะเปนผูไดรับเงินเดือนหรือไม จะเปนปจจัยชวยใหเกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมทองเที่ยวของโลก กิจกรรมในทํานองดังกลาวควรไดรับการอํานวยความสะดวกให
มากที่สุดเทาที่เปนไปได ทั้งภายใตกฎหมายภายในประเทศและสัญญาระหวางประเทศ 
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5) ดวยความที่การทองเที่ยวเปนปจจัยที่ไมสามารถหาสิ่งอื่นมาทดแทนได ในการ
นําไปสูความเปนปกแผนเดียวในการพัฒนาและการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องของการแลกเปลี่ยน
ตางๆ ระหวางประเทศ บริษัทนานาชาติทางดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไมควรที่จะตักตวง
ผลประโยชนจากตําแหนงหนาที่ของตน บริษัทนานาชาติฯ ควรเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถ่ิน และหลีกเลี่ยงที่จะลดทอนผลประโยชนตางๆ ที่ตนสรางขึ้นใหกับเศรษฐกิจของประเทศที่
ตนเขาไปทําธุรกิจ ดวยการสงผลกําไรที่บริษัทฯ ได กลับไปยังประเทศของตนมากเกินไป 

6) การรวมงานกันและการมีสัมพันธภาพที่สมดุลระหวางบริษัทตางๆ ของประเทศ
ผูผลิตนักทองเที่ยวและของประเทศเจาบานจะเปนปจจัยที่จะนําไปสูการพัฒนาการทองเที่ยวที่มี
ความยั่งยืน และการกระจายผลประโยชนที่ไดจากการพัฒนาอยางสม่ําเสมอภาค 
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การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
 โทรศัพท 0-2250-5500 
 

สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
 
กองกลาง 
 โทรศัพท 0-2216-6657 
 โทรสาร 0-2216-6908 
 
สํานักทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก 
 โทรศัพท 0-2216-5634 
 โทรสาร 0-2216-6660 
 
สํานักพัฒนาบริการทองเที่ยว 
 โทรศัพท 0-2216-4422 
 โทรสาร 0-2215-8486 
 
สํานักพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
 โทรศัพท 0-2215-8221 
 โทรสาร 0-2215-8221 
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ศูนยการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด 
 

จังหวัด โทรศัพท โทรสาร ท่ีอยู 

เชียงใหม 053-355777 053-311364 ศูนยพลศึกษาและกฬีา จ.เชียงใหม 
อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 50120 

เชียงราย 053-716519 053-716519 สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย 
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 

ลําปาง 054-312254 054-313809 สนามกีฬาจังหวัดลําปาง 
ถ.จามทว ีอ.เมือง จ.ลําปาง 52000 

ลําพูน 053-561430 053-561430 สนามกีฬาจังหวัดลําพนู 
อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 

แพร 09-9569726 -- สนามกีฬาจังหวัดแพร 
อ.เมือง จ.แพร 54000 

นาน 054-750027 054-710284 สนามกีฬาจังหวัดนาน 
อ.เมือง จ.นาน 55000 

แมฮองสอน 053-613022 053-613022 สํานักพฒันาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
อ.เมือง จ.แมฮองสอน 58000 

พะเยา 054-710284 054-431830 สนามกีฬาจังหวัดพะเยา 
ถ.สวนราชการ อ.เมือง 56000 

นครราชสีมา 044-259691 044-252444 สนามกีฬากลางจังหวดันครราชสีมา 
ถ.กีฬากลาง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

ชัยภูม ิ 044-816316 044-811218 
สนามกีฬากลางจังหวดัชัยภูม ิ      
ถ.องคการบริหารสวนจังหวัดสาย 2  
อ.เมือง จ.ชัยภมูิ 36000 

บุรีรัมย 044-613315 
044-620171 

044-613015 
044-613607 

โรงยิมการกีฬาแหงประเทศไทย 
อ.เมือง จ.บุรีรัมย 31000 
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ศรีสะเกษ 044-611840 
044-616308 045-611840 สนามกีฬา โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ 

อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 

สุรินทร 044-520979 044-520979 สนามกีฬาจังหวัดสุรินทร 
อ.เมือง จ.สุรินทร 32000 

ชลบุรี 038-274284 038-274284 ศูนยการทองเที่ยวกีฬาฯ อ.เมือง จ.ชลบุรี 
20000 

ฉะเชิงเทรา 038-514812 038-514812 สนามกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ถ.สุวินทวงค อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 

นครนายก 037-313283 037-313283 
สนามกีฬาจังหวัดนครนายก 
ถ.นครนายก-รังสิต อ.เมือง จ.นครนายก 
26000 

ปราจีนบุรี 037-425031 037-425032 สนามกีฬาจังหวัดปราจีนบรีุ 
ถ.ราษฎรดําริห อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี 25000 

สระแกว 037-421149 037-421149 ศาลากลางจังหวัดสระแกว 
ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.สระแกว 27000 

ระยอง 038-618968 038-618968 สนามกีฬาจังหวัดระยอง 
ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000 

จันทบุรี 039-325945 039-325945 สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี 
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

ตราด 039-530534 039-530534 
สนามกีฬาจังหวัดตราด 
ถ.พัฒนาการเนินตาแมว อ.เมือง จ.ตราด 
23000 

อุดรธานี 042-347130 042-348353 สนามกีฬาจังหวัดอดุรธาน ี
ถ.อุดร-เลย อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
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หนองคาย 042-420745 042-420745 
สนามกีฬาจังหวัดหนองคาย บริเวณ 
ศูนยราชการ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 

เลย 042-813086 042-813086 
สนามกีฬาจังหวัดเลย 
ถ.เจริญรัฐ อ.เมือง จ.เลย 42000 

ขอนแกน 043-221050 043-221050 
สนามกีฬาจังหวัดขอนแกน 
ถ.เหลาดินา อ.เมือง  จ.ขอนแกน 40000 

สกลนคร 042-714596 042-714596 
สนามกีฬาจังหวัดสกลนคร 
ถ.ไอ.พี.ย ูอ. เมือง จ.สกลนคร 47000 

หนองบัวลําภ ู 042-312890 042-312890 
ศาลากลางจังหวัดหนองบวัลําภู 
อ. เมือง จ. หนองบัวลําภ ู39000 

อุบลราชธานี 
045-311228 045-311228 สนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

อ.เมือง จ. อุบลราชธานี 34000 

กาฬสินธุ 043-811386 043-811386 
สนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ 
ถ.สนามบิน  อ.เมือง จ. กาฬสินธุ 46000 

นครพนม 042-513297 042-513297 
สนามกีฬาจังหวัดนครพนม 
ถ.หลังศาลากลาง  อ.เมือง จ .นครพนม 
48000 

มหาสารคาม 043-723346 043-723346 
สนามกีฬากลางวิทยาลัยพยาบาลจังหวัด
มหาสารคาม ถ.มหาสารคาม-โกสุมพิสัย  
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 

รอยเอ็ด 043-515021 043-522290 สนามกีฬากลางจังหวดัรอยเอ็ด 
ถ.คชพลายุสต อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 45000 

มุกดาหาร 042-611947 042-611947 สนามกีฬากลางจังหวดัมุกดาหาร 
ถ.สองนางสถิตถ อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000 
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ยโสธร 045-711510 045-711510 สนามกีฬาจังหวัดยโสธร 
ถ.แจงสนิท อ. เมือง จ.ยโสธร 35000 

อํานาจเจริญ 045-451152 045-451152 ศูนยพลศึกษาและกฬีาจังหวดัอํานาจเจริญ       
ถ.ชยางกูร  อ.เมือง  จ.อํานาจเจริญ 37000 

นครพนม 042-513297 042-513297 
สนามกีฬาจังหวัดนครพนม 
ถ.หลังศาลากลาง  อ.เมือง จ.นครพนม 
48000 

นครปฐม 034-256559 034-250879 
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม 
ถ.พระราชวังสนามจันทร อ.เมือง  
จ.นครปฐม 73000 

นนทบุรี 02-9035480 02-9035480 
สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี 
ถ.ทาน้ํา-วัดโบสถดอนพรหม อ.เมือง  
จ.นนทบุรี 11000 

ปทุมธานี 02-9046505 02-9046505 สนามกีฬาเฉลมิพระเกยีรติฯ คลอง 6 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 

สมุทรปราการ 02-3845118 02-3845118 ศูนยกจิกรรมยวุกาชาดกฐินกยุกานนท  
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

สมุทรสาคร 037-815980 034-815980 คายลูกเสือจังหวัดสมุทรสาคร 
ถ.เศรษฐกิจ 1 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 

ยะลา 073-213722 073-213722 สนามกีฬาจังหวัดยะลา 
ถ.ผังเมือง  อ.เมือง  จ.ยะลา 95000 

นราธิวาส 073-516503 073-516503 สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส 
ถ.พิชิตบํารุง  อ.เมือง  จ.นราธิวาส 96000 

ปตตาน ี 073-348721 
01-8977106 073-348721 สนามกีฬาจังหวัดปตตาน ี

ถ.โรงเหลาสาย ข อ.เมือง  จ.ปตตาน ี94000 
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สตูล 074-711225 
01-8983412 074-711225 สนามกีฬาจังหวัดสตูล 

อ.เมือง  จ.สตูล 91000 

สงขลา 074-311573 074-311573 สนามกีฬาตณิสูลานนท 
ถ.ราชดําเนิน  อ.เมือง  จ.สงขลา 90000 

พัทลุง 074-620276 074-620276 สนามกีฬาจังหวัดพัทลุง 
ถ.เอสนามเชีย  อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 

นครศรีธรรมราช 075-378046 075-378045 
สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ถ.ราชดําเนิน อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช 
80000 

สุราษฏรธานี 
077-282964 
077-283612 
01-6064639 

077-282964 สนามกีฬาจังหวัดสุราษฏรธานี 
ถ.ดอนนก  อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี  84000 

ชุมพร 077-511730 
09-8713022 075-511730 สนามกีฬาจังหวัดชุมพร 

อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000 

ภูเก็ต 076-217054 
01-9861794 076-217054 สนามกีฬาสุรกุล  ถ.วิชิต-สงคราม 

อ.เมือง  จ.ภูเกต็  83000 

ตรัง 075-224294 
01-6933967 075-224294 สนามกีฬาจังหวัดตรัง  ถ.รัษฎา  

อ.เมือง จ.ตรัง  92000 

กระบี ่ 075-622075 
01-6764828 075-622075 สนามกีฬาวิทยาลัยพลศึกษา   

ถ.เพชรเกษม อ.เมือง  จ.กระบี่ 81000 

พังงา 076-411349 076-411359 
ศูนยการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
จังหวดั เลขที่ 1 หมู 3 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง 
จ.พังงา 82000 

ระนอง 077-824057 077-824057 สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
ถ.เพชรเกษม อ.เมือง  จ.ระนอง 85000 
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ราชบุรี 032-315372 
01-9088701 032-315372 สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี  

ถ.สมบูรณกุล อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000 

เพชรบุรี 032-427711 
01-335125 032-42711 สนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี 

ถ.คีรีรัฐยา อ.เมือง จ.เพชรบรีุ  76000 

ประจวบคีรีขันธ 035-545603 035-545603 
สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ถ.เถิดพระเกยีรติ  อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนัธ 
77000 

สุพรรณบุรี 035-545603 
01-9953007 035-545603 สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบรีุ 

ถ.มาลัยแมน  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี 72000 

กาญจนบุรี 034-515803 
01-9423622 034-515803 

สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบรีุ  
ถ.กาญจนบุรี-ลาดหญา อ.เมือง   
จ.กาญจนบุรี  71000 

สมุทรสงคราม 034-716112 
01-6962770 034-716112 

สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม 
ถ.สมุทรสงคราม-ดําเนนิสะดวก 
อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม 75000 

ลพบุรี 036-411132 
01-3981013 036-420309 สนามกีฬาพระราเมศวร 

ถ.นารายณมหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

อยุธยา 035-245417 035-245417 
สนามกีฬาจังหวัดอยุธยา 
อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา  
13000 

อางทอง 035-613032 
01-9474547 035-613032 

คายลูกเสือจังหวัดอางทอง 
ถ.โพธ์ิทอง-อางทอง อ.เมือง  จ.อางทอง 
14000 

สิงหบุรี 036-521502 
01-9915600 

036-512638 สนามกีฬาจังหวัดสิงหบุรี ถ.สิงหบุรี-ลพบุรี     
อ.เมือง จ.สิงหบุรี  18000 
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สระบุรี 036-230528 
01-4464227 036-230528 สนามกีฬาจังหวัดสระบุรี 

ถ.มิตรภาพ อ.เมือง  จ.สระบุรี  18000 

ชัยนาท 056-414975 
01-4219750 056-414975 สนามกีฬาจังหวัดชยันาท 

หมู 4 ต.เขาทาพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 

อุทัยธาน ี 056-512924 
01-7864633 056-512924 

สนามกีฬาจังหวัดอุทยัธาน ี
ถ.อุทัยธานี –โกรกพระ อ.เมือง จ.อุทัยธาน ี
61000 

พิษณุโลก 055-259634-5 
09-6412239 055-259635 

สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 
อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000 
tourism@yahoo.com 

นครสวรรค 056-228735 
01-4612085 056-228735 สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค 

ถ.พหลโยธิน  อ.เมือง  จ.นครสวรรค 60000 

อุตรดิตถ 055-414206 
01-6720470 055-414206 

สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ 
ถ.อุตรดิตถ-พิษณุโลก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ  
53000 

พิจิตร 056-612604 056-612604 สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร 
ถ.คลองคะเชนทร  อ.เมือง จ.พิจิตร  66000 

สุโขทัย 055-610222 
01-6049094 055-614260 

สนามกีฬาจังหวัดสุโขทัย 
ถ.สุโขทัย-กําแพงเพชร  อ.เมือง  จ.สุโขทัย  
64000 

เพชรบูรณ 056-722050 056-722050 
อัฒจันทรกระถางคบเพลิง 
ถ.สระบุรี-หลมสัก อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ  
67000 

กําแพงเพชร 055-714029 
09-7036657 

055-714029 สนามกีฬาจังหวัดกําแพงเพชร   
ถ.สิริจิต  อ.เมือง  จ.กําแพงเพชร 62000 
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ตาก 055-514729 
01-9737818 055-511834 สนามกีฬาจังหวัดตาก  ถ.พหลโยธิน   

อ.เมือง    จ.ตาก 63000 
 
 

สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยในภาคเหนือ 
 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ เขต 1 
 Tourism Authority of Thailand Northern Office : Region 1 : 105/1 
  Chiang Mai - Lamphun Rd., T.Wat Kate Muang, Chiang Mai, Thailand 50000. 
 Tel. 66-53-248604 , 66-53-248607 , 66-53-241466  Fax. 66-53-248605  
  E-mail : tatchmai@tat.or.th 
 พื้นที่ความรับผิดชอบ เชียงใหม ลําพูน ลําปาง แมฮองสอน 
 
สํานักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 2  
 448/16 ถ.สิงหไคล อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
 โทร. 0 5371 7433, 0 5374 4674-5   โทรสาร 0 5371 7434  
 Website :www.tat.or.th./north2 
 E-mail Address :tatchrai@tat.or.th 
 พื้นที่ความรับผิดชอบ เชียงราย พะเยา แพร นาน  
 
สํานักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 3  
 209/7-8 ศูนยการคาสุรสีห ถ.บรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
 โทร. 0 5525 2743   โทรสาร 0 5525 2742  
 Website :www.tat.or.th./north3 
 E-mail Address : tatphlok@tat.or.th 
 พื้นที่ความรับผิดชอบ พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ  
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สํานักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 4  
 193 ถ.ตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000  
 โทร. 0 5551 4341-3   โทรสาร 0 5551 4344 
 Website :www.tat.or.th./north4 
 E-mail Address : tattak@tat.or.th 
 พื้นที่ความรับผิดชอบ ตาก อุทัยธานี พิจิตร กําแพงเพชร นครสวรรค  
 
 

สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยในภาคกลาง 
 
สํานักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 1  
 ถ.แสงชูโต ต.บานเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000  
 โทร. 0 3451 1200, 0 3451 2500   โทรสาร 0 3451 1200 
 Website :www.tat.or.th./central1 
 E-mail Address : tatkan@tat.or.th 
 พื้นที่ความรับผิดชอบ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี  
 
สํานักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 2  
 5000/51 ถ.เพชรเกษม อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 76120 
 โทร. 0 3247 1005-6   โทรสาร 0 3247 1502  
 Website :www.tat.or.th./central2 
 E-mail Address : tatphet@tat.or.th 
 พื้นที่ความรับผิดชอบ เพชรบุรี ประจวบครีีขันธ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  
 
สํานักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 3  
 609 หมู 10 ถ.พระตําหนัก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  
 โทร. 0 3842 3990, 0 3842 7667, 0 3842 8750   โทรสาร 0 3842 9113 
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 E-mail Address : tatchon@tat.or.th 
 พื้นที่ความรับผิดชอบ ชลบุรี  
 
สํานักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 4  
 153/4 ถ.สุขุมวิท ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
 โทร. 0 3865 5420-1, 0 3864 4585   โทรสาร 0 3865 5422 
 Website :www.tat.or.th./central4   ,www.tatcentral4.com 
 E-mail Address : tatryong@tat.or.th 
 พื้นที่ความรับผิดชอบ ระยอง จันทบุรี 
 
สํานักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 5  
 100 หมู 1 ถ.ตราด-แหลมงอบ ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ  จ.ตราด 23120 
 โทร. 0 3959 7255, 0 3959 7259-60  โทรสาร 0 3959 7255 
 E-mail Address : tattrat@tat.or.th 
 พื้นที่ความรับผิดชอบ ตราด  
 
สํานักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 6  
 108/22 หมู 4 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
 โทร. 0 3524 6076-7  โทรสาร 0 3524 6078 
 Website :www.tat.or.th./central6 
 E-mail Address :tatyutya@tat.or.th 
 พื้นที่ความรับผิดชอบ พระนครศรีอยุธยา อางทอง ปทุมธานี นนทบุรี  
 
สํานักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 7  
 ถ.รอบวัดพระธาตุ อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 
 โทรศัพท. 0 3642 2768-9  โทรสาร. 0 3642 4089  
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 Website :www.tat.or.th./central7 
 E-mail Address :tatlobri@tat.or.th 
 พื้นที่ความรับผิดชอบ ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท สระบุรี  
 
สํานักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 8  
 182/88 หมู 1 ถ.สุวรรณศร ต.ทาชาง อ.เมือง จ.นครนายก 26000  
 โทร. 0 3731 2282, 0 3731 2284   โทรสาร 0 3731 2286 
 Website :www.tat8.com 
 E-mail Address : tatnayok@tat.or.th 
 พื้นที่ความรับผิดชอบ นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแกว  
 
 

สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
สํานักงาน ททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1  
 2102-2104 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000 
 โทร. 0 4421 3666, 0 4421 3030   โทรสาร 0 4421 3667             
 Website :www.tat.or.th/northeast1 
 E-mail Address : tatsima@tat.or.th 
 พื้นที่ความรับผิดชอบ นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ชัยภูม ิ
 
สํานักงาน ททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2  
 264/1 ถ.เขื่อนธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
 โทร. 0 4524 3770  โทรสาร 0 4524 3771  
 Website :www.tatubon.org 
 E-mail Address :tatubon@tat.or.th 
 พื้นที่ความรับผิดชอบ อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร  
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สํานักงาน ททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3  
 15/5 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 
 โทร. 0 4324 4498-9  โทรสาร 0 4324 4497  
 Website :www.tat.or.th./northeast3 
 E-mail Address : tatkhkn@tat.or.th 
 พื้นที่ความรับผิดชอบ ขอนแกน รอยเอ็ด มหาสารคาม  
 
สํานักงาน ททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 4  
 184/1 ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 
 โทร. 0 4251 3490-1  โทรสาร 0 4251 3492 
 E-mail Address :tatphnom@tat.or.th 
 Website :www.isantourism.com 
 พื้นที่ความรับผิดชอบ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ  
 
สํานักงาน ททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 5  
 16/5 ถ.มุขมนตรี ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
 โทร. 0 4232 5406-7  โทรสาร 0 4232 5408  
 Website :www.tat.or.th./northeast5 
 E-mail Address : tatudon@tat.or.th 
 พื้นที่ความรับผิดชอบ อุดรธานี หนองบวัลําภ ูหนองคาย เลย  
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สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยในภาคใต 
 
สํานักงาน ททท. ภาคใต เขต 1  
 1/1 ซอย 2 นิพทัธอุทิศ 3 อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 
 โทร. 0 7423 1055, 0 7423 8518, 0 7424 3747  โทรสาร 0 7424 5986  
 Website :www.songkhlatourism.org 
 E-mail Address :tatsgkhl@tat.or.th 
 พื้นที่ความรับผิดชอบ สงขลา สตูล  
 
สํานักงาน ททท. ภาคใต เขต 2  
 สนามหนาเมือง ถ.ราชดําเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 
 โทร. 0 7534 6515-6  โทรสาร 0 7534 6517  
 Website :www.tat.or.th./south2 
 E-mail Address :tatnksri@tat.or.th 
 พื้นที่ความรับผิดชอบ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง  
 
สํานักงาน ททท. ภาคใต เขต 3  
 102/3 หมู 2 ถ.นราธิวาส-ตากใบ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 
 โทร. 0 7351 6144  โทรสาร 0 7352 2412 
 E-mail Address : tatnara@tat.or.th 
 พื้นที่ความรับผิดชอบ นราธิวาส ยะลา ปตตานี  
 
สํานักงาน ททท. ภาคใต เขต 4  
 73-75 ถ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเกต็ 83000 
 โทร. 0 7621 1036, 0 7621 7138, 0 7621 2213  โทรสาร 0 7621 3582 
 Website :www.phukettourism.org 
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 E-mail Address : tatphket@tat.or.th 
 พื้นที่ความรับผิดชอบ ภูเก็ต พังงา กระบี ่ 
 
สํานักงาน ททท. ภาคใต เขต 5  
 5 ถ.ตลาดใหม บานดอน อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000 
 โทร. 0 7728 8818-9  โทรสาร 0 7728 2828 
 Website :www.tat.or.th./south5 
 E-mail Address : tatsurat@tat.or.th 
 พื้นที่ความรับผิดชอบ สุราษฎรธานี ชุมพร ระนอง  
 
 

สมาคมดานการทองเที่ยว 
 
สมาคมมัคคุเทศกอาชีพ 
 เลขที่ 4 ช้ัน 2 อาคารการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ถ.ราชดําเนินนอก  
 เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100  โทรศัพท 0-2282-5184-5       
 โทรสาร 0-2282-5186  http://www.pgathaiguide.com 
 
สมาคมไทยทองเที่ยวเชิงอนุรักษและผจญภัย 
 133/14 ถ.ราชปรารถ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 
 โทรศัพท 0-2641-6063-5 โทรสาร 0-2641-7434 
 
สมาคมไทยบริการทองเที่ยว 
 อาคารจูเวลเลอร เซ็นเตอร ช้ัน 14 หอง 14 F2 138/108 ถ.นเรศ แขวงสี่พระยา 
 เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500   
 โทรศัพท 0-2214-6175 โทรสาร 0-214-6179-80 
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สมาคมเรือไทย 
 78/24-29 ช้ัน 4 ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง พระนคร  กรุงเทพฯ  10200  
 โทรศัพท 0-2883-1558 โทรสาร 0-2435-1642 
 
สมาคมไทยธุรกิจการทองเที่ยว 
 อาคารวอลสตรีท ทาวเวอร ช้ัน 10 33/42 ถ.สุรวงศ  บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 โทรศัพท 0-2237-6046-8 โทรสาร 0-2237-6045 
 www.atta.or.th 
 
 

สถาบันการศึกษาที่เปดสอนดานการทองเที่ยว (ภาครัฐ) 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 254 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศัพท 0 2215 0871-3 โทรสาร 0 2215 4804 
 www.chula.ac.th 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ทาพระจันทร 2 ถ.พระจันทร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
 โทรศัพท 0 2224 8105  โทรสาร 0 2224 8105 
 www.tu.ac.th 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 20/25 หมู 3 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
 โทรศัพท 0 2849 6302  โทรสาร 0 2849 6330 
 www.mahidol.ac.th 
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มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 
 31 ถ.หนาพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
 โทรศัพท 0 2623 6115-22  โทรสาร 0 2225 7258 
 www.su.ac.th 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 1 ถ.อูทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300   
 โทรศัพท 0 2243 2246-7, 0 2668 9868-76  โทรสาร 0 2243 2248 
 www.ssru.ac.th 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 295 ถ.ราชสีมา ดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
 โทรศัพท 0 2243 2250-5, 0 2243 9051-9  โทรสาร 0 2243 0457 
 www.dusit.ac.th 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
 โทรศัพท 0 2942 6900-99  โทรสาร 0 2541 7113 
 www.chandra.ac.th 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 172 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600  
 โทรศัพท 0 2890 1801-8  โทรสาร 0 2466 6776 
 www.dru.ac.th 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  
 โทรศัพท 0 2890 2000, โทรสาร 0 2466 6539 
 www.bsru.ac.th 
 
 

สถาบันการศึกษาที่เปดสอนดานการทองเที่ยว (ภาคเอกชน) 
 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกลวยน้ําไท 
 119 ซ.สุขุมวิท 40 (ซอยบานกลวยใต) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท 0 2350 3500-99  โทรสาร 0 2240 1516 
 www.bu.ac.th 
 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 1761 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
 โทรศัพท 0 2321 6930-9  โทรสาร 0 2321 6930-9 
 www.kasem.kbu.ac.th 
 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 110/1-4 ถ.ประชาชื่น แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
 โทรศัพท 0 2954 7300-29  โทรสาร 0 2589 9605-6 
 www.dpu.ac.th 
 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 306 ซ.ลาดพราว 107 บางกะป กรุงเทพฯ  
 โทรศัพท 0 2375 4480-7  โทรสาร 0 2375 4489 
 www.rbac.ac.th 
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มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ  10400 
 โทรศัพท 0 2697 0000  โทรสาร 0 2276 2126 
 www.utcc.ac.th 
 
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
 200 ถ.รังสิต-นครนายก(คลอง5) ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
 โทรศัพท 0 2577 1028-31  โทรสาร 0 2577 1022-3 
 www.eau.ac.th 
 
 

หนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบมาตรฐานที่เกี่ยวของ 
 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ติดตอ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
 กระทรวงอุตสาหกรรม 
 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400 
 โทรศัพท: 0-2202-3301-4 โทรสาร : 0-2202-3415 
 E-mail : thaistan@tisi.go.th 
 http://www.tisi.go.th 
 
2. มาตรฐานโรงแรมไทย สมาคมโรงแรมไทย 
 203-209/3 ถนนราชดําเนินกลาง, แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
 โทรศัพท : 0-2281-9496  โทรสาร : 0-2281-4188 
 http://www.thaihotels.org 
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3. โครงการสุขาภิบาลอาหาร สงเสริมการทองเที่ยว สนับสนุนเศรษฐกิจไทย  
 (Cleane Food Good Taste) กองสุขาภิบาลอาหารและน้ํา  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 
 โทรศัพท  0-259-4187 , 0-2590-4180 
 โทรสาร  0-590- 4186 , 0-2590-4188 
 E-mail  Foodsan@anamai.moph.go.th 
 http// foodsan.anamai.moph.go.th 
 
4. มาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท  สํานักพัฒนาบริการทองเที่ยว 
 สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
 สนามกีฬาแหงชาติ ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
 โทร.0-2219-4010-17 แฟกซ 0-2216-6906 
 E-mail : webmaster@homestaythai.org, 
 http://www.homestaythai.org 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี 119/2549 
เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-------------------------------- 

 
 ดวยในปงบประมาณ 2549 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินได
ดําเนินการจัดทําพรอมทั้งวาจางสถาบันการศึกษา/หนวยงานที่มีความรู ความสามารถจัดทํา
มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวม 23 มาตรฐาน 
โดยแบงคณะทํางานรับผิดชอบออกเปน 4 คณะ ดังนี้ 

- คณะทํางานที่ 1 รับผิดชอบ มาตรฐานสะพาน มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย มาตรฐานโรงฆาสัตว มาตรฐาน
สถานีขนสงทางน้ํา มาตรฐานสถานีขนสงทางบก และมาตรฐาน
หองน้ําสาธารณะ 

- คณะทํางานที่ 2  รับผิดชอบ มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี มาตรฐานการ
สงเสริมอาชีพ มาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส 
มาตรฐานการจัดการที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย มาตรฐานหอพัก
และมาตรฐานการคุมครองผูบริโภค  

- คณะทํางานที่ 3 รับผิดชอบ มาตรฐานดานการทะเบียนและการอนุญาต มาตรฐาน
ดานการเปรียบเทียบปรับ มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน มาตรฐาน
หอกระจายขาว และมาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน  

 
/ - คณะทํางานที่ 4 … 



  

   

- คณะทํางานที่ 4  รับผิดชอบ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐานการ
พัฒนาปาชุมชน มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน มาตรฐานการ
สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถ่ิน 
มาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยว และมาตรฐานการสงเสริม
กีฬา 

 เพื่อใหมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดังกลาวเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความถูกตอง เหมาะสมสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ
ตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ิน สนองตอบความตองการและความพึงพอใจ
ของประชาชน จึงแตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไข
ปรับปรุงรางมาตรฐาน 23 มาตรฐานดังกลาว ตามบัญชีรายช่ือแนบทายคําสั่งนี้ 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง ณ วันที ่12 เมษายน พ.ศ. 2549 
 

ชัยฤกษ  ดษิฐอํานาจ 
(นายชยัฤกษ  ดิษฐอํานาจ) 

รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 



 

 

บัญชีรายชื่อคณะทํางานที ่4 
พิจารณามาตรฐานการสงเสรมิการทองเที่ยว 

แนบทายคาํสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 119/2549 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2549 
--------------------------------------- 

 
1. รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (นายวสันต วรรณวโรทร) ประธานคณะทาํงาน 
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม คณะทํางาน  
3. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี คณะทํางาน 
4. นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี คณะทํางาน 
5. นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ คณะทํางาน 
6. นายกเทศมนตรีเมืองสุราษฎรธานี คณะทํางาน 
7. นายกเทศมนตรีตําบลยางเนิ้ง จังหวัดเชียงใหม คณะทํางาน 
8. นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ําประแส จังหวัดระยอง คณะทํางาน 
9. นายกองคการบริหารสวนตําบลยาง จังหวัดมหาสารคาม คณะทํางาน 
10. นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี คณะทํางาน 
11. นายกองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี คณะทํางาน 
12. นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหญ จังหวัดจนัทบุรี คณะทํางาน 
13. นายกองคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง คณะทํางาน 
14. นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนขมิ้น จังหวัดกาญจนบุรี คณะทํางาน 
15. นายกองคการบริหารสวนตําบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม คณะทํางาน 
16. นายกองคการบริหารสวนตําบลปวนพุ จังหวัดเลย คณะทํางาน 
17. นายกองคการบริหารสวนตําบลกําโลน จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
18. ทองถ่ินจังหวัดสิงหบุรี คณะทํางาน 
19. ทองถ่ินจังหวัดตาก คณะทํางาน 
20. ผูอํานวยการสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร คณะทํางาน 
21. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก คณะทํางาน 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



  

   

22. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
23. ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
24. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
25. ผูแทนสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม คณะทํางาน 
26. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คณะทํางาน  
27. ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทองถ่ิน คณะทํางาน 
 สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน (นโยบายและแผน)    
28. ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจกรรมเยาวชน  คณะทํางาน 
 สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
29. ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถ่ิน  คณะทํางาน 
 สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คณะทํางาน 
30. ผูแทนการทองเที่ยวแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
31. ผูแทนสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา คณะทํางาน 
32. ผูแทนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช คณะทํางาน 
33. ผูแทนสมาคมมัคคุเทศกอาชีพ คณะทํางาน 
34. ผูแทนสมาคมไทยทองเที่ยวเชิงอนุรักษและผจญภัย คณะทํางาน 
35. นายไมตรี พุทธวงษ ผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยว  คณะทํางาน 
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  
36. นายชาติชาย เทพแปง ผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยว คณะทํางาน 
 
 

************************** 
 
 
 
 
 



 

 

ท่ีปรึกษา 
 
1. นายสมพร ใชบางยาง อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
2.  นายธวัชชัย ฟกอังกูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
3.  นายวัลลภ พร้ิงพงษ รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
4.  นายวสนัต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 

คณะผูจัดทําในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
1.  นายวสนัต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
2.  นายอํานวย  ตั้งเจริญชัย ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน 
   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3.  นายธนา ยันตรโกวิท ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทองถ่ิน 
4. นายชัยสิทธิ ์ พานิชพงศ ผูอํานวยการสวนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
5. นางราตรี  รัตนไชย ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถ่ิน 
6. นางณัฐกมล เจริญพานิช บุคลากร 7 
7.  นายจีรศักดิ ์ ศรีสุมล เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว 
8. นายธีรพันธุ ร่ืนกลิ่นจันทร เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 5 
9.  นางสาวจุฑามาศ  บุญเนื่อง เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 4 
10.  วาที ่ร.ต. กองเกียรต ินัยนาประเสริฐ เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 3 
 

คณะผูจัดทําในสวนของคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

1. ผูชวยศาสตราจารยนักรบ  ระวังการณ หัวหนาคณะผูจัดทํา 
2. ผูชวยศาสตราจารยสินธะวา คามดิษฐ คณะผูจัดทํา 
3. รองศาสตราจารย ดร.นฤนันท สุริยมณ ี คณะผูจัดทํา 
4. ผูชวยศาสตราจารยเต็มดวง รัตนทัศนีย คณะผูจัดทํา 
5. นายณรงคฤทธิ์ นีละโยธิน คณะผูจัดทํา 
6. นางสาววรรัตน รอดมณ ี ผูชวยนกัวจิัย 
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