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 คณะผู ้ว ิจ ัยขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการวิจ ัยแห่งชาติ (วช.) และคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้แผนงานยุทธสาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 ปีที่ 2 ที่ให้

การสนับสนุนทุนวิจัยครั้งนี้  

งานวิจัยนี้ประสบความสำเร็จอย่างดี ด้วยความอนุเคราะห์จาก ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 

ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาตลอดการทำวิจัย คณะผู้วิจัยจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี ้ นอกจากนี้

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) แผนงานคนไทย 4.0 ศูนย์

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุข  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ให้ความ

อนุเคราะห์ในการติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกในการทำวิจัยในครั้งนี้ 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทุกท่านที่สละเวลาให้

คณะผู้วิจัยสัมภาษณ์เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ 

 

       คณะผู้วิจัย



ข 

บทสรุปผู้บริหาร 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวตั้งแต่การเดินทางเข้าประเทศไทย การเข้าพัก การ

จับจ่ายซื้อของ และการเดินทางกลับประเทศ โดยระบุมาตราที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 

 2. เพ่ือศึกษาทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การมหาชน กระทรวงมหาดไทย 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

 3. เพ่ือศึกษาทบทวนกฎหมายด้านการท่องเที่ยวสุขภาพ 

 4. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคหรือคอขวดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอันเกิดจากข้อกฎหมาย 

วิธีการศึกษาวิจัย 

วิธีการศึกษาวิจัยประกอบด้วย 

1. การศึกษาเอกสาร ได้แก่ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ และงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

2. การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่
ประกอบด้วยชุดคำถามปลายเปิดที่ได้เตรียมไว้ก่อนการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตอบคำถามได้
อธิบายอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้สัมภาษณ์สามารถถามเจาะลึกในประเด็นที่น่าสนใจเพื่อเป็น
แนวทางในการค้นพบข้อมูลเชิงลึก 

กลุ่มตัวอย่างการวิจัย 

การวิจัยนี้มีวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling technique) ที่มุ่งพิจารณา
จากลักษณะของตัวอย่างให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยผู้วิจัยได้กำหนดลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่างเป็น 4 กลุ่ม เพื่อมุ่งตอบวัตถุประสงค์การวิจัยได้อย่างชัดเจนและวิเคราะห์ปัญหาด้านกฎหมายที่
ผู้ประกอบการแต่ละประเภทอาจประสบปัญหาที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างท้ัง 4 กลุ่ม ได้แก่  

1. กลุ่มผู้ประกอบการสปาแบบมีที่พัก (Hotel and resort spa)  
2. กลุ่มผู้ประกอบการสปาหรือนวดแบบไม่มีที่พัก (Day spa)  
3. กลุ่มกิจการดูแลผู้สูงอายุ 
4. กลุ่มสถานพยาบาลที่มีบริการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ 
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แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยการประยุกต์ใช้หลักสามเส้า (Triangulation) 
ใน 3 รูปแบบ คือ การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation) การตรวจสอบสามเส้าโดยการ
ทบทวนข้อมูล (Review triangulation) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิเคราะห์ข้อมูล (Analyst triangulation)  
หลังจากนั้นจึงได้วิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็นที่ได้ค้นพบแล้ว หลังจากนั้นจึงดำเนินการพรรณนาเชิงอุปนัย 
(Inductive) เพ่ือมุ่งตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยในแต่ละวัตถุประสงค์ 

สรุปผลการวิจัย 

 กฎหมายไทยเข้ามาเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวในทุกขั้นตอนของการเดินทางท่องเที่ยวและในทุก
กิจกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้าประเทศไทย พระราชบัญญัติคนเข้า
เมือง พ.ศ. 2522 กำหนดให้นักท่องเที่ยวต้องได้รับการตรวจลงตรา (VISA) จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย
ในต่างประเทศ เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงประเทศไทยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะเป็ นผู้กำหนด
ระยะเวลาที่จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเมื่อคนต่างด้าวเดินทางมาถึง และจะปรากฏอยู่ในตราประทับขา
เข้า เมื่อนักท่องเที่ยวเข้าพักในประเทศไทย กฎหมายไทยจะกำกับดูแลการประกอบธุรกิจโรงแรมให้มีมาตรฐาน
และมีความปลอดภัย โดยพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และได้มี กฎกระทรวงกำหนดประเภทและ
หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ขนาด 
ลักษณะ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรม นอกจากนั้น ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ยังกำหนดให้โรงแรมจะต้องรับผิดเพื่อความสูญหายหรือบุบสลายอย่างใด ๆ อันเกิดแก่
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวแม้ว่าจะไม่ใช่ความผิดของโรงแรม นอกจากนั้นยังมี พระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มากำกับดูแลการประกอบธุรกิจโรงแรม
ด้วย โฮมสเตย์ไทยก็มีการขึ้นทะเบียนและการรับรองมาตรฐานในด้านต่าง ๆ  ภายใต้ประกาศของกรมการ
ท่องเที่ยว 

 ในการใช้บริการธุรกิจนำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 
เป็นกฎหมายเฉพาะที่ควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์  โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนำ
เที่ยวต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ต้องทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว และกำหนดมาตรฐาน
การประกอบธุรกิจนำเที ่ยว หากฝ่าฝืนก็จะถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว  มัคคุเทศก์ต้องมี
ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขา
การท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์หรือได้รับวุฒิบัตรว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ และต้องผ่าน
การทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก ์ต้องปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ 

 ในกรณีที่นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง โดยนักท่องเที่ยวอาจเลือกเดินทางด้วยการใช้
บริการรถประจำทาง หรือใช้บริการรถรับจ้างไม่ประจำทาง หรือเช่ารถยนต์แล้วขับรถยนต์นั้นเอง ซึ่งในแต่ละ



ง 

รูปแบบของการเดินทางก็จะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องแตกต่างกันไป ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ หมวดรับขนคนโดยสาร ลักษณะจ้างทำของ และลักษณะเช่าทรัพย์ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 
พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

 นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ก็มีพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มีการกำหนดข้อห้ามและเงื ่อนไขในการดำ เนิน
กิจกรรมในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่า
สัตว์ป่า ในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และ
อุทยานประวัติศาสตร์ ก็มีพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 เป็นกฎหมายเฉพาะที่กำหนดข้อห้ามที่ผู้เข้าชมโบราณสถานต้องปฏิบัติ หรือในกรณีที่นักท่องเที่ยว
เข้าไปเที่ยวในสถานบริการ ก็มีพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ที่กำกับดูแลสถานบริการเหล่านั้นให้
ต้องมีใบอนุญาต กำหนดพื้นที่เปิดสถานบริการ กำหนดเวลาเปิดปิดสถานบริการ กำหนดมาตรฐานการจัด
สถานที่ภายนอกและภายในของสถานบริการ 

 นักท่องเที่ยวที่จับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าภายในประเทศ จะได้รับคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ผู้ประกอบการเรียก
เก็บและนำส่งให้กรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขในประกาศของกรมสรรพากร การนำเงินตรา
ต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท การซื้อหรือโอนเงินตรา
ต่างประเทศออกนอกประเทศไทยก็ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485  
เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางกลับออกไปนอกประเทศไทย ก็ต้องเดินทางออกไปตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้า
เมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที่และตามกำหนดเวลา และต้องผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

 ประเทศไทยมีองค์กรด้านการท่องเที่ยวหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีคณะกรรมการนโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาและกรมการท่องเที่ยวซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาการท่องเที่ยว การทอ่งเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย เป็นองค์กรหลักที่ทำหน้าที่เผยแพร่ประเทศไทยในด้านความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวตัถุ 
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) มี
หน้าที่กำหนดนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศทั้งในระดับ
ภายในประเทศและในระดับนานาชาติ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) ทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชน
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นไปท่ีพ้ืนที่พิเศษ 

 ภาคเอกชนสามารถรวมตัวกันจัดตั้งสมาคมการค้าขึ้นตาม พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 
เพ่ือทำการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจอันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน หรือจัดตั้งหอการค้า
จังหวัด หอการค้าไทย หอการค้าต่างประเทศ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติ
หอการค้า พ.ศ. 2509 เพื่อส่งเสริมการค้า การบริการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากนั้นพระราชบัญญัติสภา



จ 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 ได้จัดตั้งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขึ้น
เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในด้านการประสานงานอย่างมีระบบระหว่างรัฐกับ
เอกชน 

 การท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพก็มีกฎหมายที่เกี ่ยวข้องหลายฉบับด้วยกัน โดยกฎหมายที่สำคัญ คือ 
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ที ่กำกับดูแลคลินิคและโรงพยาบาลเอกชนต่าง ๆ และ
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ที่กำกับดูแลกิจการสปา กิจการนวดเพื่อสุขภาพ
หรือเพ่ือเสริมความงาม และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 

 ในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แต่มีงานวิจัยด้าน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา และสามารถจัดกลุ่มประเด็นการศึกษาได้ 6 ประเด็น 
ดังนี้ 1) ประเด็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 2) ประเด็นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3) 
ประเด็นการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4). ประเด็นศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพของไทย 5) ประเด็นปัญหาการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย 
และ 6) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  พบว่า การ
ให้บริการเต็มรูปแบบในลักษณะของ Destination Spa ในระดับโลกต้องมีใบอนุญาตในการประกอบกิจการ
หลายใบ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่า ควรจะมีการรวมใบอนุญาตให้มี
เพียงใบอนุญาตเดียว 

 พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 กับ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 มีความซ้ำซ้อนกัน นอกจากนั้น กิจการสถานที่ออกกำลังกาย และการให้บริการเพื่อสุขภาพที่บ้านของ
ผู้รับบริการก็ไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 

 มาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการของกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ
พ่ึงพิงตามกฎกระทรวงเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ควรมีระดับมาตรฐานที่สูงกว่านี้ เพ่ือให้ได้มาตรฐานโลก 

ข้อเสนอแนะ 

 เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในอุตสากรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับโลก 
จะต้องมีการศึกษาวิจัยกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของ
ประเทศท่ีได้พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจนเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว องค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่มีหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว กฎหมายด้านการท่องเที่ยวสุขภาพ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคหรือ 
คอขวดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอันเกิดจากข้อกฎหมาย โดยวิธีการศึกษาวิจัยประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร
กฎหมายและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วย
แบบสัมภาษณ์ที่ประกอบด้วยชุดคำถามปลายเปิด  

ผลการวิจัยพบว่า กฎหมายไทยเข้ามาเกี ่ยวข้องกับนักท่องเที ่ยวในทุกขั ้นตอนของการเดินทาง
ท่องเที่ยวและในทุกกิจกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้าประเทศไทย เมื่อ
นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงประเทศไทย ก็อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เมื่อนักท่องเที่ยว
เข้าพักในประเทศไทย ก็มี พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มากำกับดูแลการประกอบธุรกิจโรงแรม การใช้บริการ
ธุรกิจนำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายเฉพาะที่
ควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ก็มีพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 กำหนดข้อห้ามและเงื่อนไขในการ
ดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยว การซื้อสินค้าภายในประเทศ จะได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในประกาศของกรมสรรพากร เมื ่อนักท่องเที ่ยวเดินทางกลับออกไปนอกประเทศไทย ก็ต้องทำตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  

ประเทศไทยมีองค์กรด้านการท่องเที่ยวหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีคณะกรรมการนโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สมาคม
การค้า ตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 หอการค้าตามพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 
และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2544 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีกฎหมายที่สำคัญ คือ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ที่
กำกับดูแลคลินิคและโรงพยาบาลเอกชนต่าง ๆ และพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 
ที่กำกับดูแลกิจการสปา กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มี
ภาวะพ่ึงพิง  

ในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จากการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพบว่า ควรจะมีการรวมใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการสปาให้
มีเพียงใบอนุญาตเดียว พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 กับ พระราชบัญญัติการ
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สาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีความซ้ำซ้อนกัน กิจการสถานที่ออกกำลังกาย และการให้บริการเพื่อสุขภาพที่บ้าน
ของผู ้รับบริการก็ไม่อยู ่ภายใต้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื ่อสุขภาพ พ.ศ. 2559  จึงควรมีการ
ศึกษาวิจัยกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศ
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Abstract 
This research aims to review the laws on tourism: laws of public and private 

organizations that are responsible for promoting tourism and health tourism laws. It also aims 
to study the problems, barriers, or bottlenecks in health tourism, arising from the law.  

The research method consists of the study of legal documents and related research 
reports as well as interviews with entrepreneurs related to health tourism. The interview 
contains a set of open-ended questions.  

The research results found that Thai laws affect tourists at every stage of their travel 
and activities. Traveling and arriving in Thailand falls under the Immigration Act of 1979.  When 
tourists stay in Thailand, they are under the control of the Hotel Act of 2004, the Town 
Planning Act of 2019, the Building Control Act of 1979, the Promotion and Conservation of 
Environmental Quality Act. National Act of 1992 and the Public Health Act of 1992 which 
regulates the hotel business. The use of tourism services or tour guides is governed by Tourism 
Business and Guide Act of 2008. In natural attractions, there is also the National Park Act of 
2019 and the National Reserved Forest Act of 1964 which stipulate the prohibition and 
conditions for conducting tourism activities.  

Domestic purchases will receive a VAT refund according to the criteria and conditions 
announced by the Revenue Department. When tourists return to their countries, they must 
follow the Immigration Act of 1979. 

In Thailand, there are many tourism organizations, both public and private, such as 
The National Tourism Policy Board, The Tourism Authority of Thailand, The Thailand 
Convention and Exhibition Bureau (Public Organization), Designated Areas for Sustainable 
Tourism Administration (Public Organization), Trade Associations under the Trade Association 
Act of 1966, Chambers of Commerce under the Chamber of Commerce Act of 1966, and The 
Tourism Council of Thailand according to the Tourism Council of Thailand Act of 2001. There 
are also important acts in health tourism; namely the Sanatorium Act of 1998 governing private 
clinics and hospitals and the Health Business Establishment Act of 2016 governing spa 
business, massage business for health or beauty, and business caring for the elderly or 
dependents. 

There is currently no research on laws on health tourism. From an interview with 
entrepreneurs related to health tourism, it was found that there should be only one license 
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associated with the spa business. The Health Establishment Act of 2016 and the Public Health 
Act of 1992 are redundant. Fitness Business and  health service in recipients’ home are not 
regulated by the Health Establishment Act of 2016. Therefore, there should be research 
focused on health tourism law comparing, Thai law with foreign law.    
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บทที่ 1 
การทบทวนวรรณกรรมกฎหมายเกี่ยวกบัการเดินทางและกิจกรรมของนักท่องเที่ยว 

 

1.1 ภาพรวมของกฎหมายเกี่ยวกับการเดินทางและกิจกรรมของนักท่องเที่ยว 

ในการเดินทางและทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนั้น มีกฎหมายเข้า
มากำกับดูแลและให้การคุ้มครองนักท่องเที่ยวตลอดการเดินทางท่องเที่ยว ตั้งแต่นักท่องเที่ยวยังไม่ได้เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย หากประสงค์จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็ต้องปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เมื ่อเดินทางมาถึงประเทศไทยก็ต ้องได้ร ับอนุญาตให้อย ู ่ ใน
ราชอาณาจักรจากพนักงานตรวจคนเข้าเมืองตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เมื่อเดินทางเข้าที่พัก
ก็ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายไทยด้วยการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจโรงแรมจากกฎหมายหลายฉบับ 
อาทิเช่น พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง กำหนด
มาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ.ศ. 2554 เป็นต้น ในการทำกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ 
ในประเทศไทย นักท่องเที่ยวจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทย ซึ่งมีทั้งกฎหมายทั่วไปที่ให้การคุ้มครอง
นักท่องเที่ยวต่างชาติเหมือนกับที่ให้การคุ้มครองประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนั้นยังมีกฎหมายเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวโดยเฉพาะซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว อาทิเช่น การใช้บริการธุรกิจนำ
เที่ยวและมัคคุเทศก์ ก็ได้รับความคุ้มครองจาก พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 การ
เดินทางของนักท่องเที่ยวก็ได้รับการกำกับดูแลและการคุ้มครองจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวด
รับขนคนโดยสาร ลักษณะจ้างทำของ และลักษณะเช่าทรัพย์ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  การท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 การท่องเที ่ยวในแหล่งท่องเที ่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ก็ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 การท่องเที่ยวในสถานบริการก็ได้รับความคุ้มครองโดยการกำกับดูแลสถานบริการจาก
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 การซื้อสินค้าบางอย่างก็สามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ตามประมวล
รัษฎากร การแลกเปลี ่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 และเม่ือนักท่องเที่ยวเดินทางกลับประเทศก็ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคนเข้า
เมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งภาพรวมของกฎหมายเกี่ยวกับการเดินทางและกิจกรรมของนักท่องเที่ยวสามารถสรุปได้
ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 สรุปภาพรวมของกฎหมายเกี่ยวกับการเดินทางและกิจกรรมของนักท่องเที่ยว 

กิจกรรม ข้อบังคับ ชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีผลบังคับ 
กรม  กระทรวง ก่อน

เดินทาง
เข้า

ประเทศ 

 อยู่ใน
ประเทศ 

เดินทาง
ออก 

ก่อนการเดิน
ทางเข้ามา
ท่องเที่ยว 

-ได้รับการ
ตรวจลงตรา 
(VISA) 
-ได้รับการ
ตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่
ช่ัวคราวเป็น
พิเศษ 
(Special 
Entry Visa) 

พระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 
2522 

กรมการกงศลุ กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

✓   

การเดินทาง
เข้าประเทศ
ไทย 

-รับการตรวจ
ลงตรา ณ ด่าน
ตรวจคนเข้า
เมือง (visa on 
arrival) 
-ยกเว้นการ
ตรวจลงตรา 
-ได้รับอนุญาต
ให้อยู่ใน
ราชอาณาจักร 

พระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 
2522 

สำนักงานตรวจคน
เข้าเมือง 

สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ 

 ✓  

การเข้าพักใน
โรงแรม 

-กำกับดูแลการ
ประกอบธุรกิจ
โรงแรม 
-ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ
โรงแรม 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. 
2547 
 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ✓  
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กิจกรรม ข้อบังคับ ชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีผลบังคับ 
กรม  กระทรวง ก่อน

เดินทาง
เข้า

ประเทศ 

 อยู่ใน
ประเทศ 

เดินทาง
ออก 

การเข้าพักใน
โรงแรม 

คุ้มครอง
ทรัพย์สินของผู้
เข้าพัก 

ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์

ศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรม  ✓  

จำกัดการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน
ในการสร้าง
โรงแรม 
 

พระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 
2562 

กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง 

กระทรวงมหาดไทย  ✓  

ควบคุมการ
ก่อสร้างอาคาร
โรงแรม 

พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

-ราชการส่วน
ท้องถิ่น 
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย  ✓  

-จัดทำรายงาน
การประเมินผล
กระทบ
สิ่งแวดล้อม 
-จัดทำรายงาน
การประเมินผล
กระทบ
สิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น 

พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 
2535 

สำนักงานนโยบาย
และแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 ✓  

กำกับดูแล
กิจการที่เป็น
อันตรายต่อ
สุขภาพ 

พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

-ราชการส่วน
ท้องถิ่น 
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
-กรมอนามัย 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงมหาดไทย 
-กระทรวง
สาธารณสุข 

 ✓  
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กิจกรรม ข้อบังคับ ชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีผลบังคับ 
กรม กระทรวง ก่อน

เดินทาง
เข้า

ประเทศ 

อยู่ใน
ประเทศ 

เดินทาง
ออก 

การเข้าพักใน
โฮมสเตย ์

ขึ้นทะเบียน
และการรับรอง
มาตรฐานโฮมส
เตย์ไทย 

ประกาศกรมการ
ท่องเที่ยว เรื่อง 
กำหนดมาตรฐาน
บริการท่องเที่ยว
มาตรฐานโฮมส
เตย์ไทย พ.ศ. 
2554  

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

 ✓  

การเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย 
ใช้บริการ
ธุรกิจนำเที่ยว 

กำกับดูแล
ธุรกิจนำเที่ยว 

พระราชบัญญัติ
ธุรกิจนำเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. 
2551 

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

 ✓  

ใช้บริการ
มัคคุเทศก์ 

กำกับดูแล
มัคคุเทศก์ 

พระราชบัญญัติ
ธุรกิจนำเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. 
2551 

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

 ✓  

การเดินทาง
ของ
นักท่องเที่ยว 

-ความรับผดิ
ของผู้ขนส่ง 
-ความ
ปลอดภัย 

-ประมวล
กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  
 

-ศาลยุติธรรม 
 

-กระทรวงยุติธรรม 
 

 ✓  

-พระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก 
พ.ศ. 2522   

-กรมการขนส่งทาง
บก 
 

-กระทรวงคมนาคม 
 

 ✓  

-พระราชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. 
2522 

-กรมการขนส่งทาง
บก 
 

-กระทรวงคมนาคม 
 

 ✓  

-พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก 
พ.ศ. 2522 

-กรมการขนส่งทาง
บก 
-สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ 

-กระทรวงคมนาคม 
 
-สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ 
 
 

 ✓  
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กิจกรรม ข้อบังคับ ชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีผลบังคับ 
   กรม กระทรวง ก่อน

เดินทาง
เข้า

ประเทศ 

อยู่ใน
ประเทศ 

เดินทาง
ออก 

ท่องเที่ยวใน
แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาต ิ

ข้อห้ามและ
เงื่อนไขในการ
ท่องเที่ยวใน
อุทยาน
แห่งชาติ วน
อุทยาน สวน
พฤกษศาสตร์ 
และสวนรุกข
ชาติ 

พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 

กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 ✓  

ข้อห้ามและ
เงื่อนไขในการ
ท่องเที่ยวใน
เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าและ
เขตห้ามล่าสตัว์
ป่า 

พระราชบัญญัติ
สงวนและ
คุ้มครองสตัว์ป่า 
พ.ศ. 2562 

กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช  
กรมประมง 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

 ✓  

ท่องเที่ยวใน
แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร ์

ข้อห้ามและ
เงื่อนไขในการ
ท่องเที่ยวใน
โบราณสถาน 
แหล่ง
โบราณคดี 
แหล่ง
ประวัติศาสตร์ 
และอุทยาน
ประวัติศาสตร ์

พระราชบัญญัติ
โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. 
2504 

กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม 

 ✓  

ใช้บริการ
สถานบริการ 

กำกับดูแล
สถานบริการ 

พระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ. 
2509 

ผู้บัญชาการตำรวจ
นครบาล 
(กรุงเทพฯ) 
กรมการปกครอง 
(จังหวัดอื่น) 
 

สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ 
(กรุงเทพฯ) 
กระทรวงมหาดไทย 
(จังหวัดอื่น) 

 ✓  
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1.2 กฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวก่อนการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว 

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขสำหรับ

นักท่องเที่ยวต่างด้าวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในราชอาณาจักร  ซึ่งประเด็นสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับ

นักท่องเที่ยวก่อนการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 2 ดังนี้ 

ตารางที่ 2 สรุปประเด็นสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวก่อนการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว 

ประเด็น สาระสำคัญ 

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 

เงื่อนไขการเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

1. มีหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง 
2. ได้รับการตรวจลงตรา (VISA) 

กิจกรรม ข้อบังคับ ชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีผลบังคับ 
กรม กระทรวง ก่อน

เดินทาง
เข้า

ประเทศ 

อยู่ใน
ประเทศ 

เดินทาง
ออก 

การซื้อของ การคืน
ภาษีมูลคา่เพิ่ม
ให้แก่
นักท่องเที่ยว 

ประมวลรัษฎากร กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง  ✓  

การ
แลกเปลีย่น
เงินตรา 

การ
แลกเปลีย่น
เงินตรา
ต่างประเทศ 

พระราชบัญญัติ
ควบคุมการ
แลกเปลีย่นเงิน 
พ.ศ. 2485 

ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

กระทรวงการคลัง  ✓  

การเดินทาง
ออกไปนอก
ประเทศไทย 

-ต้องเดิน
ทางออกไปทาง
ด่านตรวจคน
เข้าเมือง 
-ต้องผ่านการ
ตรวจอนุญาต
ของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีของ
ด่านตรวจคน
เข้าเมือง 

พระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 
2522 

สำนักงานตรวจคน
เข้าเมือง 

สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ 

  ✓ 
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ประเด็น สาระสำคัญ 

ประเภทของการตรวจลง
ตรา (VISA) 

1. ประเภททูต 
2. ประเภทราชการ 
3. ประเภทคนอยู่ชั่วคราว 
4. ประเภทนักท่องเที่ยว 
5. ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร 
6. ประเภทคนเข้ามามีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร 
7. ประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่

ในราชอาณาจักรเป็นรายปี 
8. ประเภทอัธยาศัยไมตรี 

ผ ู ้ม ีอำนาจตรวจลงตรา 
(VISA) 

1. สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย 
2. พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

ค่าธรรมเนียมการตรวจลง
ตรา 

ประเภทนักท่องเที่ยวใช้ได้ครั้งเดียว 1,000 บาท ใช้ได้หลายครั้งภายในหก
เดือน 5,000 บาท 

ข้อยกเว้นการตรวจลงตรา 
(VISA) 

• การขอรับการตรวจลงตรา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (visa on arrival) 

• การยกเว้นการตรวจลงตรา (VISA) 

• การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณี
พิเศษ 

 

 นักท่องเที่ยวต่างด้าวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจะต้องมีหนังสือเดินทาง (Passport) 

หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอันถูกต้องและยังสมบูรณ์อยู่ และได้รับการตรวจลงตรา (VISA) ในหนังสือ

เดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางนั้นจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ แต่ในบางกรณี

ก็มีการยกเว้นไม่ต้องมีการตรวจลงตรา (VISA) ซึ่งได้แก่ กรณีขอรับการตรวจลงตรา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

(visa on arrival) กรณยีกเว้นการตรวจลงตรา (VISA) และกรณีได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็น

กรณีพิเศษ เช่น คนต่างด้าวซึ่งได้รับบัตรเอกสิทธิ์พิเศษ (Thailand Elite) คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ

เมียนมา ลาว และกัมพูชา ที ่ทำงานกับนายจ้างที ่มีกิจการหลักเกี ่ยวกับการแปรรูปสัตว์น้ำ ในพื ้นที่

กรุงเทพมหานคร และในพื้นที่ 22 จังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดทะเล เป็นต้น 

 ในการขอรับการตรวจลงตรา (VISA) นักท่องเที่ยวอาจขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว

หรือหากนักท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์ในการเข้ามาในประเทศไทยเพื่อการอื่นเป็นหลักและใช้เวลาว่างจากการ
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ทำกิจธุระเหล่านั้นเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วย นักท่องเที่ยวอาจขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ใน

ประเภทอ่ืน ๆ ได้ ซึ่ง ประเภทของการตรวจลงตรา (VISA) มี 8 ประเภท คือ 

1. ประเภททูต 

2. ประเภทราชการ 

3. ประเภทคนอยู่ชั่วคราว 

4. ประเภทนักท่องเที่ยว 

5. ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร 

6. ประเภทคนเข้ามามีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร 

7. ประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

เป็นรายปี 

8. ประเภทอัธยาศัยไมตรี 

 โดยนักท่องเที ่ยวสามารถขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ได้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย โดย

ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (VISA) ประเภทนักท่องเที่ยวใช้ได้ครั้งเดียวสำหรับกรณียื่นขอรับการตรวจลง

ตรา ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย 1,000 บาท ใช้ได้หลายครั้งภายในหกเดือน 5,000 บาท 

 ในกรณีที่เป็นการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน 15 วัน หากผู้เดินทางเข้ามา

ในราชอาณาจักรเป็นผู้มีสัญชาติของสาธารณรัฐบัลแกเรีย ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

(รวมทั้งไต้หวัน) สาธารณรัฐไซปรัส สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย สาธารณรัฐฟิจิ จอร์เจีย 

สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐมอลตา สหรัฐเม็กซิโก สาธารณรัฐนาอูรู ปาปัวนิวกินี 

โรมาเนีย สหพันธรัฐรัสเซีย ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน สาธารณรัฐวานูอาตู  

นักท่องเที่ยวจะยื่นขอรับการตรวจลงตราต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ ช่องทางอนุญาต

ของด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ได้ 

 ในกรณีที่นักท่องเที่ยวถือหนังสือเดินทางของประเทศที่รัฐบาลของประเทศนั้นได้ทำความตกลงไว้กับ

รัฐบาลไทย หรือเดินทางมาจากประเทศที่ไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยตั้งอยู่ หรือมีสัญชาติของประเทศที่

รัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จะได้การยกเว้นการตรวจลงตรา (VISA) และให้อยู่ใน

ประเทศไทยไม่เกิน 14 วัน 30 วัน หรือ 90 วันแล้วแต่กรณี 

 กรณคีนต่างด้าวซึ่งได้รับบัตรเอกสิทธิ์พิเศษ (Thailand Elite) จะมีสิทธิไดร้ับการตรวจลงตราประเภท

คนอยู่ชั่วคราวเป็นพิเศษ (Special Entry Visa) จากสถานทูต สถานกงสุลในต่างประเทศ หรือจากกระทรวง

การต่างประเทศหรือจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำหรับใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งเป็นเวลา 5 ปี ตลอดอายุ

บัตรสมาชิก โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา และเมื่อบุคคลดังกล่าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
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ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 90  วันทุกครั้งที่เดิน

ทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง นอกจากนั้นภายหลังจากที่ครบกำหนดเวลาอนุญาตแล้ว 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้ครั้งละ 90 วัน 

 นอกจากนั้นยังมีประกาศกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกซึ่งมิใช่นักท่องเที่ยวเข้า

มาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เช่น คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่

ทำงานกับนายจ้างทีม่ีกิจการหลักเกี่ยวกับการแปรรูปสัตว์น้ำ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และในพื้นที่ 22 จังหวัด

ที่มีพ้ืนที่ติดทะเล คนต่างด้าวที่พนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นต้น 

ทั้งนีผู้้วิจัยไดส้รุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ไว้ใน ภาคผนวก ค 

1.3 กฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาท่องเที่ยวในราชอาณาจักร 

 สถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจลงตรา (VISA) แก่คนต่างด้าวเพ่ือ
อนุญาตให้เดินทางมาประเทศไทยได้ อย่างไรก็ดี การอนุญาตให้เข้าประเทศไทย รวมทั้งการกำหนดระยะเวลา
ที่จะอนุญาตให้พำนักในประเทศไทย เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้า
เมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาที่จะอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเมื่อคนต่างด้าวเดินทางมาถึง และจะปรากฏอยู่ในตราประทับขาเข้า ซึ่งประเด็นสำคัญของ
กฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาท่องเที่ยวในราชอาณาจักรสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 3 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 3 สรุปประเด็นสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาท่องเที่ยวในราชอาณาจักร 

ประเด็น สาระสำคัญ 

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 

ระยะเวลาที่จะอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักร 

• กรณีของนักท่องเที่ยวต่างด้าวอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 
90 วัน 

• หากนักท่องเที่ยวต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต 
หรือยังอยู่ในราชอาณาจักรหลังจากระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตสิ้นสุดหรือ
ถูกเพิกถอน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 

 ในกรณีของนักท่องเที่ยวต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นมีวัตถุประสงค์ของการ

เข้ามาในประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง จะอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 
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90 วัน ในกรณีทีน่ักท่องเที่ยวต่างด้าวมีเหตุจำเป็นจะต้องอยู่ในประเทศไทยเกินระยะเวลาที่กำหนดผู้บัญชาการ

ตำรวจแห่งชาติมีอำนาจอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี โดยในระหว่างรอฟังคำสั่งให้นักท่องเที่ยวต่าง

ด้าวผู้นั้นอยู่ในประเทศไทยไปพลางก่อนได้ 

หากนักท่องเที่ยวต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือยังอยู่ในประเทศไทยหลังจาก

ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20 ,000 

บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

1.4 กฎหมายกับนักท่องเที่ยวในการเข้าพักในประเทศไทย 

1.4.1 กฎหมายโรงแรม 

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เป็นกฎหมายเฉพาะเพื่อส่งเสริมและยกมาตรฐานการประกอบ
ธุรกิจโรงแรมและกำหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพของการประกอบธุรกิจโรงแรม
แต่ละประเภท โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 
หน่วยงานในกระทรวงมหาดไทยที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 
2547 ได้แก่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

นอกจากพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 แล้วยังมีกฎหมายอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจโรงแรม ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวดวิธ ีเฉพาะสำหร ับเจ้าสำนักโรงแรม 
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นต้น ซ่ึง
ประเด็นสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวในการเข้าพักในประเทศไทยในส่วนที่เกี ่ยวกับกฎหมาย
โรงแรมสามารถสรุปได้ตามตารางท่ี 4 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4 สรุปประเด็นสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม 

ประเด็น สาระสำคัญ 

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

นิยามของโรงแรม สถานที่พักที ่จัดตั ้งขึ ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที ่พัก
ชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน โดยไม่รวมถึง 

1) สถานที่พักชั่วคราวที่ดำเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

2) สถานที่พักท่ีคิดค่าบริการเป็นรายเดือนข้ึนไปเท่านั้น 
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ประเด็น สาระสำคัญ 

3) สถานที่พักที่มีจำนวนห้องพักไม่เกิน 4 ห้องและมีจำนวนผู้พักรวมกัน
ทั้งหมดไม่เกิน 20 คน 

หล ักเกณฑ์และเง ื ่อนไข
สำหรับโรงแรมทุกประเภท 

ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบ
ธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 

การขอใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจโรงแรม 

1) ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 16 

2) ปฎิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
พิจารณาการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม 
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552 

ผู้จัดการโรงแรม ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมจัดให้มีผู้จัดการคนหนึ่งเป็นผู้มีหน้าที่จัดการโรงแรม 

หน้าที่ในการบริหารจัดการ
โรงแรม 

• เป็นหน้าที่ร่วมของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและผู้จัดการตามมาตรา 34 

• ฝ่าฝืนหน้าที่มีโทษปรับทางปกครองสูงสุด 100,000 บาท 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวดวิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม 

ความรับผิดในทรัพย์สิน • เจ้าสำนักโรงแรมจะต้องรับผิดเพื่อความสูญหายหรือบุบสลายอย่างใด ๆ 
อันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งคนเดินทางหรือแขกอาศัยหากได้พามา (มาตรา 
674) แม้ว่าความสูญหายหรือบุบสลายนั้นจะไม่ได้เกิดจากการจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อของเจ้าสำนักโรงแรม ยกเว้น เกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือแต่
สภาพแห่งทรัพย์สินนั้น หรือแต่ความผิดของคนเดินทาง หรือแขกอาศัยผู้
นั้นเอง หรือบริวารของเขา หรือบุคคลซึ่งเขาได้ต้อนรับ (มาตรา 675)  

• ถ้าทรัพย์สินที่สูญหายหรือบุบสลายนั้นเป็น เงินทองตรา ธนบัตร ตั๋วเงิน 
พันธบัตร ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ ประทวนสินค้า อัญมณี หรือของมีค่าอื่น ๆ ให้
จำกัดความรับผิดไว้เพียง 5,000 บาท 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 

จำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ต้องพิจารณาจากกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ซึ่งได้มีการประกาศใช้
เป็นรายจังหวัด 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ผู้ที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น (มาตรา 21) 
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ประเด็น สาระสำคัญ 

ใบร ับรองการก ่ อสร ้ า ง
อาคาร 

อาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรม เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ซึ่งเมื่อผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารประเภทควบคุมการใช้  ได้กระทำการ
ดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบเพื่อทำการ
ตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง อาคารนั้น (มาตรา 32) 

การด ัดแปลงอาคารเพ่ือ
ประกอบธุรกิจโรงแรม 

ต้องปฏิบัติตาม กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบ
ธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

รายงานการประเม ินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 

โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีจำนวน
ห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4 ,000 ตารางเมตรขึ้น
ไป 

รายงานการประเม ินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 
10 ห้อง ถึง 79 ห้อง   

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

กิจการที ่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

• การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการ
พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือ
กิจการอื่นในทำนองเดียวกัน เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

• ต้องทำปฏิบัติตามกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที ่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 

• ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการกำกับดูแลการประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพโดยการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น  

 

 เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงประเทศไทยกต้องมีการเข้าพักในโรงแรม โดยโรงแรมตามกฎหมายไทย
นั้น หมายถึง สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคน
เดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน โดยไม่รวมที่พักขนาดเล็กที่มีจำนวนห้องพักในอาคารเดียวกันหรือ
หลายอาคารรวมกันไม่เกิน 4 ห้องและมีจำนวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 20 คน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่
พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทนเพ่ือหารายได้เสริมและได้แจ้งให้นายทะเบียน
ทราบ  
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 เพื่อให้การประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นอย่างเหมาะสม กฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื ่อนไข
สำหรับโรงแรมไว้หลายประการด้วยกัน ดังต่อไปนี ้

 ด้านสถานที่ตั้ง โรงแรมต้องตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมและมีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย  เส้น
ทางเข้าออกโรงแรมต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจร ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณหรือใกล้เคียงกับโบราณสถาน 
ศาสนสถานหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนา หรือสถานที่อ่ืนใดอันจะทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม 

 ด้านการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พัก โรงแรมต้องจัดให้มีการบริการและสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับผู้พัก โดยอย่างน้อยต้องมี สถานที่ลงทะเบียนผู้พัก โทรศัพท์หรือระบบการติดต่อสื่อสารทั้ง
ภายในและภายนอกโรงแรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง ระบบ
รักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึงตลอด 24 ชั่วโมง มีห้องน้ำและห้องส้วมในส่วนที่ให้บริการสาธารณะโดย
จัดแยกส่วนสำหรับชายและหญิง ห้องพักต้องมีเลขที่ประจำห้องพักกำกับไว้ทุกห้องเป็นตัวเลขอารบิก สถานที่
จอดรถของโรงแรมที่อยู่ติดห้องพักต้องไม่มีลักษณะมิดชิดและต้องสามารถมองเห็นรถท่ีจอดอยู่ได้ตลอดเวลา มี
การรักษาความสะอาด มีการจัดแสงสว่างอย่างเพียงพอ และมีระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบ
ระบายอากาศที่ถูกสุขลักษณะ ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ต้องมี
ช่องทางเดินภายในอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ต้องมีทางหนีไฟหรือบันไดหนีไฟ และต้องจัดให้มีระบบ
จ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน 

 นอกจากนั้นกฎหมายไทยยังกำหนดให้การประกอบธุรกิจโรงแรมต้องได้รับ ใบอนุญาต โดยมีการ
กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมไว้  และกำหนดเอกสารหลักฐานประกอบคำ
ขอรับใบอนุญาต อาทิเช่น หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรมได้รับอนุญาตให้ใช้อาคาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร  หนังสือรับรองการจัดทำ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น โดย
ใบอนุญาตมีอาย ุ5 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ยังกำหนดให้ โรงแรมต้องมีผู้จัดการคนหนึ่งเป็นผู้มีหน้าที่จัดการ
โรงแรม โดยผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและผู้จัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดให้มีเอกสาร
แสดงอัตราค่าที่พักไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายในโรงแรม จัดให้มีแผนผังแสดงทางหนีไฟไว้ในแต่ละชั้นของ
โรงแรมและห้องพักทุกห้อง และป้ายทางออกฉุกเฉินไว้ในแต่ละชั้นของโรงแรม ดูแลรักษาความสะอาดด้าน
สุขลักษณะและอนามัยของโรงแรม ดูแลรักษาสภาพของโรงแรมให้มีความมั่นคงแข็งแรงและมีระบบการ
ป้องกันอัคคีภัย ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้พักในกรณีเกิดอัคคีภัย 
อุทกภัย หรือเกิดอันตรายใดๆ ขึ้นในโรงแรม ซึ่งหากฝ่าฝืนหน้าที่มีโทษปรับทางปกครองตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 
50,000 บาทและปรับอีกวันละไม่เกิน 1,000 บาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 นอกจากนั้น ผู้จัดการยังมีหน้าที่ดูแลไม่ให้บุคคลใดหลบซ่อนหรือมั่วสุมในเขตโรงแรมในลักษณะอัน
ควรเชื่อว่าจะก่อความไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง หรือจะมีการกระทำความผิดอาญาขึ้นในโรงแรม และจะต้องแจ้ง
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ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ทราบโดยทันที ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีหรือได้
มีการหลบซ่อนหรือมั่วสุมหรือการกระทำความผิดอาญาขึ้นในโรงแรม 

ทั้งนีผู้้วิจัยได้สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไว้ใน ภาคผนวก ค 

 นอกเหนือจากการคุ้มครองผู้เข้าพักในโรงแรมโดยการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจโรงแรมและการ
บริหารจัดการโรงแรมภายใต้พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 แล้ว ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ 
หมวดวิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม ยังได้กำหนดให้ เจ้าของโรงแรมจะต้องรับผิดเพื่อความสูญหายหรือ
เสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งแขกอาศัยได้พามา โดยถ้าทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายนั้นเป็น เงินทองตรา 
ธนบัตร ตั๋วเงิน พันธบัตร ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ ประทวนสินค้า อัญมณี หรือของมีค่าอื่น ๆ ให้จำกัดความรับผิดไว้ไม่
เกิน 5,000 บาท เว้นแต่จะได้ฝากของมีค่าเช่นนี้ไว้แก่เจ้าของโรงแรมและได้แจ้งราคาแห่งของนั้น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้
สรุปสาระสำคัญของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวดวิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรมไว้ใน 
ภาคผนวก ค 

 ในการสร้างโรงแรมก็ต้องมีการตรวจสอบกับผังเมืองรวมของจังหวัดนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ. 2562 ว่า มีข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสร้างโรงแรมหรือไม่ ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปสาระสำคัญ
ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ไว้ใน ภาคผนวก ค 

 ในการก่อสร้างโรงแรมต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522  และเนื่องจากโรงแรมเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ก่อสร้างแล้วเสร็จให้แจ้งเป็น
หนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบเพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง และในกรณีนำอาคารอื่นมาดัดแปลง
หรือเปลี่ยนการใช้มาประกอบธุรกิจโรงแรมต้องได้รับใบรับรองการดัดแปลงอาคารหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้
อาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรม แล้วแต่กรณี ภายใน 5 ปี และต้องปฏิบัติตาม กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ
อาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไว้ใน ภาคผนวก ค 

 นอกจากนั้นพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ยังกำหนดให้
โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้ องขึ้นไป หรือมี
พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป เป็นโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่ต้องจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแม้จะเป็นโรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 10 
ห้อง ถึง 79 ห้อง หากตั้งอยู่ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ก็ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โดยผู้วิจัยได้สรุปสาระสำคัญของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไว้ใน ภาคผนวก ค 

 กิจการโรงแรม สถานที่พักท่ีมิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการพักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคล
อื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ทำให้ผู้ดำเนินกิจการโรงแรมต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงควบคุม
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สถานประกอบกิจการที ่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2560 อาทิเช่น ต้องตั ้งอยู ่ห่างจากศาสนสถาน 
โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้นหรือผู้พิการ  ต้องมีการเก็บ 
รวบรวม หรือกำจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ต้องดูแลมิให้มีน้ำท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัดให้มี
การระบายน้ำ ต้องมีการป้องกัน และกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ต้องจัดให้มีน้ำดื่มสะอาดที่มี
คุณภาพไม่ต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคของกรมอนามัย ต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน ต้อง
จัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน และจะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุป
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไว้ใน ภาคผนวก ค 

1.4.2 กฎหมายโฮมสเตย์ไทย 

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาการท่องเที่ยวด้าน
บริการท่องเที่ยว การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทให้ได้มาตรฐาน และพัฒนา
เครือข่ายเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
โดยการขึ้นทะเบียนและการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยเป็นไปตาม ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื ่อง 
กำหนดมาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ซึ่ง
ประเด็นสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวในการเข้าพักในประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายโฮมส
เตย์ไทยสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 5 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 5 สรุปประเด็นสำคัญของกฎหมายโฮมสเตย์ไทย 

ประเด็น สาระสำคัญ 

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง กำหนดมาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ.ศ. 2554 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

นิยามของโฮมสเตย์ไทย การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะต้องพักรวมกับเจ้าของบ้านชายคา
เดียวกัน โดยมีห้องพักหรือพื ้นที ่ใช้สอยภายในบ้านเหลือ สามารถนำมา
ดัดแปลงให้นักท่องเที่ยวพักได้ชั ่วคราว ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 4 ห้อง มีผู ้พัก
รวมกันไม่เกิน 20 คน โดยมีค่าตอบแทนและจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวก
ตามสมควรอันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพ่ือหารายได้เสริม 

การข้ึนทะเบียนและการ
รับรองมาตรฐานโฮมสเตย์
ไทย 

ผู้ประกอบการโฮมสเตย์สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนโฮมสเตย์ไทยต่อกรมการ
ท่องเที่ยว โดยจะมีการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 10 ด้าน 31 ดัชนีชี้วัด 
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ประเด็น สาระสำคัญ 

การรอ้งเรียนโฮมสเตย์ไทย ผู ้ใช้บริการได้รับความเสียหายจากการกระทำของโฮมสเตย์ที ่ได้รับรอง
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ผู้ใช้บริการสามารถร้องเรียนโดยจัดทำเป็นหนังสือ
ร้องเรียน ขอให้ถอดถอนความเป็นมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ต่ออธิบดีกรมการ
ท่องเที่ยวได ้

 

 ตามกฎหมายไทยนั้น โฮมสเตย์ไทยเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะต้องพักรวมกับ
เจ้าของบ้านชายคาเดียวกัน โดยมีห้องพักหรือพื ้นที ่ใช้สอยภายในบ้านเหลือ สามารถนำมาดัดแปลงให้
นักท่องเที่ยวพักได้ชั่วคราว ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 4 ห้อง มีผู้พักรวมกันไม่เกิน 20 คน โดยมีค่าตอบแทน และ
จัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควร อันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริมและได้
ขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว ตามหลักเกณฑ์ที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด โดยผู้ประกอบการโฮมสเตย์
สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนโฮมสเตย์ไทยต่อกรมการท่องเที่ยวซึ่งจะมีการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 10 
ด้าน 31 ดัชนีชี้วัด ได้แก่  

มาตรฐานที่ 1 ด้านที่พัก จะต้องมีลักษณะบ้านพักที่เป็นสัดส่วน ที่พักที่นอนสะอาด และสบาย มีห้อง
อาบน้ำและห้องส้วมที่สะอาดมิดชิด และมีมุมพักผ่อนภายในบ้านหรือในชุมชน 

มาตรฐานที่ 2 ด้านอาหาร ต้องมีน้ำดื่มที่สะอาด มีภาชนะที่บรรจุอาหารที่สะอาด มีห้องครัว และ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในครัวที่ถูกสุขลักษณะ 

มาตรฐานที่ 3 ด้านความปลอดภัย ต้องมีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
และมีการจัดเวรยามดูแลความปลอดภัย 

มาตรฐานที่ 4 ด้านอัธยาศัยไมตรีของเจ้าบ้านและสมาชิก ต้องมกีารต้อนรับและการสร้างความคุ้นเคย 
และมีการสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในวิถีของชุมชน 

มาตรฐานที่ 5 ด้านรายการนำเที่ยว ต้องมีรายการนำเที่ยวที่ชัดเจนซึ่งต้องผ่านการยอมรับจากชุมชน 
มีข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยว และมีเจ้าของบ้านเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หรือประสานงานให้มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
นำเที่ยว 

มาตรฐานที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องมีแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน หรือ
บริเวณใกล้เคียง มีการดูแลแหล่งท่องเที่ยว มีแผนงานหรือมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื ่อลด
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวและลดสภาวะโลกร้อน และมีกิจกรรมในการลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวเพ่ือ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและลดสภาวะโลกร้อน 

มาตรฐานที่ 7 ด้านวัฒนธรรม ต้องมีการดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และมีการรักษา
วิถีชุมชนคงไว้เป็นกิจวัตรปกติ 



18 

มาตรฐานที่ 8 ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน ต้องมผีลิตภัณฑ์จากชุมชนเพ่ือเป็น
ของที่ระลึก ของฝาก หรือจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว และมีผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าและมูลค่าที่เป็นเอกลักษณ์
ของชุมชน 

มาตรฐานที่ 9 ด้านการบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์  ต้องมีการรวมกลุ่มของชาวบ้าน มีคณะกรรมการ
บริหารกลุ่มโฮมสเตย์ มีกฎ กติกา การทำงานของคณะกรรมการ มีการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม มี
ระบบการจองล่วงหน้า ลงทะเบียน และชำระเงินล่วงหน้า และมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมและบริการต่าง ๆ ที่
ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 

มาตรฐานที่ 10 ด้านการประชาสัมพันธ์ ต้องมีเอกสาร สิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ
ชุมชนและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

โฮมสเตย์ไทยที่ผ่านการประเมินและได้มาตรฐาน จะได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
พร้อมหนังสือรับรองซึ่งแสดงความเป็นมาตรฐาน โดยมีอายุการรับรองมาตรฐาน 3 ปี  

 

 
 

รูปที่ 2 เครื่องหมายมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 

หากนักท่องเที่ยวได้รับความเสียหายจากการกระทำของโฮมสเตย์ที่ได้รับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
ผู้ใช้บริการสามารถร้องเรียนโดยจัดทำเป็นหนังสือร้องเรียน ขอให้ถอดถอนความเป็นมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
ต่ออธิบดีกรมการท่องเที่ยวได้ 

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปสาระสำคัญของประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง กำหนดมาตรฐานบริการท่องเที่ยว
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ไว้ใน ภาคผนวก ค 

1.5 กฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวในราชอาณาจักร 

1.5.1 กฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการธุรกิจนำเที่ยว 

พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายเฉพาะในการควบคุมและกำกับ
ดูแลธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยมีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานที่ดูแล
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การบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ โดยประเด็นสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการธุรกิจนำเที่ยว
สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 6 ดังนี้ 

ตารางที ่6 สรุปประเด็นสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการธุรกิจนำเที่ยว 

ประเด็น สาระสำคัญ 

พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 

นิยามของธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจเกี่ยวกับการนำนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไปเพ่ือ
วัตถุประสงค์อ่ืน โดยจัดให้มีบริการหรือการอำนวยความสะดวกอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง อันได้แก่ สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์ หรือบริการอ่ืน
ใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ประเภทใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

(1) ประเภทเฉพาะพ้ืนที่  

(2) ประเภทในประเทศ  

(3) ประเภทนำเที่ยวจากต่างประเทศ  

(4) ประเภททั่วไป  

การขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

เป็นไปตามกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2561 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

1) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว                      ฉบับละ 2,000 บาท 

2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขา                ฉบับละ 1,000 บาท 

3) ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว              ฉบับละ 1,000 บาท 

4) ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขา        ฉบับละ 500 บาท 

5) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว          ครั้งละ 2,000 บาท 

6) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขา    ครั้งละ 1,000 บาท 

เงินหลักประกันการ
ประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

(1) การประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทเฉพาะพ้ืนที่ 3,000 บาท 

(2) การประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทภายในประเทศ 15,000 บาท 

(3) การประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนำเที่ยวจากต่างประเทศ 30,000 
บาท 

(4) การประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภททั่วไป 60,000 บาท 
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ประเด็น สาระสำคัญ 

หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ
นำเที่ยว 

• ต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

• เปลี ่ยนแปลงรายการนำเที ่ยวไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก
นักท่องเที่ยวหรือเป็นเหตุสุดวิสัย 

• เรียกเก็บค่าบริการอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในเอกสารโฆษณาหรือชี้ชวน 
หรือที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าไม่ได้ 

• ต้องจัดให้มีการประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ 
และผู้นำเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว  โดยมีจำนวนเงินเอาประกัน
กรณีเสียชีวิต สุญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท
ต่อคน และกรณีบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อคน 

การพักใช้ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

• ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 

• ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 
2551 

การเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

• ขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 

• เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวภายใน 1 ปี 

• ประพฤติหรือปฏิบัติการใดอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว
และมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 

• ต้องคำพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับการค้า หรือความผิด
ฐานชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ หรือยักยอก หรือความผิดฐาน
ฉ้อโกงประชาชน 

กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำ
เที่ยว 

เพ่ือชดเชยความเสียหายทีน่ักท่องเที่ยวได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดย
ให้นายทะเบียนสั่งจ่ายเงินจากกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวไปก่อน และแจ้ง
ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวส่งคืนเงินชดใช้กองทุนภายใน 15 วัน 

 

 ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 “ธุรกิจนำเที่ยว” หมายความว่า ธุรกิจ

เกี่ยวกับการนำนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น โดยจัดให้มีบริการหรือ

การอำนวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อันได้แก่ สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์ หรือบริการ

อ่ืนใดตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง โดยธุรกิจนำเที่ยวแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 
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 (1) ประเภทเฉพาะพื้นที่ สำหรับการประกอบธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดหนึ่งจังหวัดใดและ
จังหวัดที่มีเขตพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดนั้น 

(2) ประเภทในประเทศ สำหรับการประกอบธุรกิจนำเที่ยวภายในราชอาณาจักร 

(3) ประเภทนำเที ่ยวจากต่างประเทศ สำหรับการประกอบธุรกิจนำเที ่ยวโดยการนำ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวภายในราชอาณาจักร 

(4) ประเภททั่วไป สำหรับการประกอบธุรกิจนำเที่ยวภายในราชอาณาจักรและภายนอก
ราชอาณาจักร 

 พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ให้การคุ้มครองนักท่องเที่ยว โดยการกำกับ
ดูแลผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว โดยผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีหน้าที่ตามกฎหมายหลายประการ ดังนี้ 

1) แสดงใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว  
2) ต้องไม่กระทำการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว หรือ

นักท่องเที่ยว  
3) ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กำหนด  
4) ต้องจัดให้มีหลักฐานเกี่ยวกับการให้บริการนำเที่ยวให้ไว้กับนักท่องเที่ยว  
5) จะต้องไม่ให้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นดำเนินกิจการธุรกิจนำเที่ยวของตน  
6) ต้องไม่หาประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมจากนักท่องเที่ยว เช่น ค่าบำเหน็จ การขอรับการสนับสนุนและ

รับการอุปถัมภ์ด้านพาหนะ และอื่นๆ จากผู้ขายสินค้าที่ระลึก ร้านค้าอัญมณีหรือผู้ประกอบการที่ เกี่ยวเนื่อง
โดยตอบแทนด้วยการนำนักท่องเที่ยวไปซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านดังกล่าว ถ้าเป็นการกระทำไปโดยทราบ
ว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีราคาสูงผิดปกติ หรือหลอกลวงเพื่อให้ได้รับส่วนแบ่งจากการขายสินค้าหรือบริการ
ดังกล่าว หรือโดยบังคับหรือขู่เข็ญนักท่องเที่ยว  

7) ต้องไม่ดำเนินการประกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือส่งเสริมสนับสนุนหรือมีส่วนรู้เห็นให้มีการกระทำผิด
กฎหมาย เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการทำลายสิ่งแวดล้อม โบราณสถานหรือโบราณวัตถุ  การทารุณสัตว์ การค้า
แรงงานข้ามชาติการค้าประเวณีหรือกิจกรรมทางเพศและยาเสพติด การกระทำผิดเกี่ยวกับงาช้ าง รวมถึงสัตว์
ป่าและพืชป่าต่างๆ ที่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย เป็นต้น  

8) ต้องจัดให้มีใบสั ่งงานมัคคุเทศก์ (JOB ORDER) เพื ่อให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการดำเนินงาน 

การเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวให้ผิดไปจากที่ได้โฆษณาหรือชี้ชวนไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้อง

แจ้งให้นักท่องเที ่ยวทราบก่อนรับชำระเงินค่าบริการ  และการเปลี ่ยนแปลงรายการนำเที ่ยวภายหลังที่

นักท่องเที่ยวชำระเงินค่าบริการแล้ว หากนักท่องเที่ยวไม่ประสงค์จะเดินทาง ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องคืน

เงินที่รับชำระแล้วให้แก่นักท่องเที่ยวโดยไม่ชักช้า และจะหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้  
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ในระหว่างการนำเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ

ความยินยอมจากนักท่องเที่ยวหรือเป็นเหตุสุดวิสัย และต้องจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยวตามสัดส่วน 

ห้ามผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรียกเก็บค่าบริการอ่ืนใดนอกจากที่ระบุไว้ในเอกสารโฆษณาหรือชี้ชวน 

หรือที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ชี้ชวนให้นักท่องเที่ยวไปในสถานที่

หรือทำกิจกรรมใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารโฆษณาหรือชี้ชวน ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์

ต้องแจ้งค่าบริการของตนและค่าบริการที่ต้องจ่ายเนื ่องจากการเข้าไปในสถานที่หรือทำกิจกรรมนั้นให้

นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้า และจะเรียกเก็บค่าบริการเกินที่แจ้งไว้ไม่ได ้

ในกรณีที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้เฉพาะตัว หรือมีเหตุให้ต้องยกเลิกการนำเที่ยวตามที่ได้

โฆษณาไว้ ให้ผู ้ประกอบธุรกิจนำเที ่ยวจ่ายเงินคืนให้แก่นักท่องเที ่ยว ไม่น้อยกว่าอัตราตามหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการประกาศกำหนด ถ้าการยกเลิกการนำเที่ยวเกิดจากกรณีมีนักท่องเที่ยวไม่ครบจำนวนตามที่

กำหนด หรือเกิดจากเหตุใด ๆ อันเป็นความผิดของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องคืน

เงินทั้งหมดให้แก่นักท่องเที่ยว 

ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจัดให้มีการประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และ

ผู้นำเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว โดยมีจำนวนเงินเอาประกันกรณี

เสียชีวิต สุญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาทต่อคน และกรณีบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 500,000 

บาทต่อคน 

โดยเมื่อปรากฏผลจากการสอบหาข้อเท็จจริงว่านักท่องเที่ยวผู้ใดได้รับความเสียหายจากผู้ประกอบ

ธุรกิจนำเที่ยวรายใดและเป็นจำนวนเงินเท่าใด ให้นายทะเบียนสั่งจ่ายเงินจากกองทุนเพื่อชดเชยความเสียหาย

นั้นไปพลางก่อน และแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวนั้นส่งคืนเงินชดใช้กองทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่ไดร้ับ

แจ้ง 

ทั้งนี้ผู ้วิจัยได้สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ไว้ใน 
ภาคผนวก ค 

1.5.2 กฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการมัคคุเทศก์ 

 พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายที่กำกับดูแลมัคคุเทศก์ที่
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยประเด็นสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการธุรกิจนำเที ่ยว
สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 7 ดังนี้ 
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ตารางที่ 7 สรุปประเด็นสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการมัคคุเทศก์ 

ประเด็น สาระสำคัญ 

พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 

นิยามของมัคคุเทศก์ ผู ้ให้บริการเป็นปกติธุระในการนำนักท่องเที ่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดย
ให้บริการเกี่ยวกับคำแนะนำและความรู้ด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว 

ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ มัคคุเทศก์ต้องมีใบอนุญาต ยกเว้นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งคราวทำนองเดียวกับมัคคุเทศก์
หรือนักเรียนนักศึกษาซึ่งมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาไม่ต้องมีใบอนุญาต 

ประเภทของใบอนุญาตเป็น
มัคคุเทศก์ 

1) มัคคุเทศก์ทั่วไป  

2) มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค  

3) มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

อายุของใบอนุญาตเป็น
มัคคุเทศก์ 

มีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

หน้าที่ของมัคคุเทศก์ • นำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยให้บริการเกี่ยวกับคำแนะนำและ
ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว 

• ต้องปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ การแต่งกาย การ
รักษามารยาท ความประพฤติ และการตรวจสุขภาพของมัคคุเทศก์ 

• ต้องติดใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตลอดเวลาที่ทำหน้าที่ 

• ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามรายการนำเที่ยวที่ได้ตกลงไว้กับผู้ประกอบธุรกิจนำ
เที่ยว 

• ไม่ให้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นซึ่งไม่มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ทำหน้าที่
เป็นมัคคุเทศก์แทนตน 

• ห้ามไม่ให้มัคคุเทศก์จ่ายเงินหรือให้ประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ประกอบธุรกิจนำ
เที่ยวหรือบุคคลอ่ืนใด หรือยอมตนเข้ารับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือ
บางส่วนเพื่อให้ได้มาซึ่งการนำนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยว 

การพักใช้ใบอนุญาตเป็น
มัคคุเทศก์ 

• ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 

• ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 
2551 
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ประเด็น สาระสำคัญ 

• ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

การเพิกถอนใบอนุญาตเป็น
มัคคุเทศก์ 

• ขาดคุณสมบัต ิ

• เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์มาแล้ว และภายในหนึ่งปีมีกรณี
ที่อาจถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์อีก 

• ประพฤติหรือปฏิบัติการใดอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ 

• เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

• ต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 
ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ หรือยักยอก หรือความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน 

 

 มัคคุเทศก์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 นั้นหมายถึง ผู้ให้บริการเป็น
ปกติธุระในการนำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยให้บริการเกี่ยวกับคำแนะนำและความรู้ด้านต่าง ๆ แก่
นักท่องเที่ยว โดยมัคคุเทศก์ต้องมีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ยกเว้นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งคราวทำนองเดียวกับมัคคุเทศก์หรือนักเรียนนักศึกษาซึ่งมีหนังสือ
รับรองจากสถานศึกษาไม่ต้องมีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ใบอนุญาตเป็นมัคคเทศก์แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1) มัคคุเทศก์ทั่วไป เป็นมัคคุเทศก์ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับงานนำเที่ยวครอบคลุมในทุกสาขา และนำ
นักท่องเที่ยวไปยงัสถานที่ต่าง ๆ ได้ท่ัวราชอาณาจักร 

2) มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค เป็นมัคคุเทศก์ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับงานนำเที่ยวเฉพาะภายในภูมิภาคที่
กำหนดในใบอนุญาต และนำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้เฉพาะภายในภูมิภาคตามที่กำหนดไว้ใน
ใบอนุญาตเท่านัน้ 

3) มัคคุเทศก์ท้องถิ่น เป็นมัคคุเทศก์ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับงานนำเที่ยวเฉพาะภายในเขตพื้นที่ท้องถิ่น
หรือชุมชน และนำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้เฉพาะภายในเขตพ้ืนที่ท้องถิ่นหรือชุมชนตามที่กำหนดไว้
ในใบอนุญาตเท่านั้น 

เพื่อคุ้มครองนักท่องเที่ยว กฎหมายได้กำหนดหน้าที่ของมัคคุเทศก์ให้มีหน้าที่นำนักท่องเที่ยวไปยัง
สถานที่ต่าง ๆ โดยให้บริการเกี่ยวกับคำแนะนำและความรู้ด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว  โดยมัคคุเทศก์ต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ การแต่งกาย การรักษามารยาท ความประพฤติ และการ
ตรวจสุขภาพของมัคคุเทศก์ และต้องติดใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตลอดเวลาที่ทำหน้าที่มัคคุเทศก์ 

มัคคุเทศก์ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามรายการนำเที่ยวที่ได้ตกลงไว้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว  และห้าม
ไม่ให้มัคคุเทศก์จ่ายเงินหรือให้ประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือบุคคลอื่นใด หรือยอมตนเข้า
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อให้ได้มาซึ่งการนำนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยว 
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1.5.3 กฎหมายเกี่ยวกับการเดินทางของนักท่องเที่ยว 

 ในกรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ได้ใช้บริการของธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ แต่นักท่องเที่ยวเดินทาง

ท่องเที่ยวด้วยตนเอง ซึ่งในปัจจุบันก็เป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม โดยนักท่องเที่ยวอาจเลือก

เดินทางด้วยการใช้บริการรถประจำทาง หรือใช้บริการรถรับจ้างไม่ประจำทาง หรือเช่ารถยนต์แล้วขับรถยนต์

นั้นเอง ซึ่งในแต่ละรูปแบบของการเดินทางก็จะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องแตกต่างกันไป  ได้แก่ ประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวดรับขนคนโดยสาร ลักษณะจ้างทำของ และลักษณะเช่าทรัพย์ ซึ ่งไม่มี

หน่วยงานที่ดูแลการบังคับใช้โดยตรง โดยมีศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมมีอำนาจในการตัดสินคดีพิพาทตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในกรณีของพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  พระราชบัญญตัิ

รถยนต์ พ.ศ. 2522 นั ้นกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานที ่ด ูแลการบังคับใช้

พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 นั้นหน่วยงานที่ดูแลการบังคับใช้

พระราชบัญญัตินี้ได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบก โดยประเด็นสำคัญของกฎหมาย

เกี่ยวกับการเดินทางของนักท่องเที่ยวสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 8 ดังนี้ 

ตารางที่ 8 สรุปประเด็นสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการเดินทางของนักท่องเที่ยว 

ประเด็น สาระสำคัญ 

1. การใช้บริการรถประจำทาง 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวดรับขนคนโดยสาร 

สัญญารับขนคนโดยสาร หน้าที่และความรับผิดตามสัญญารับขนคนโดยสาร 

ความรับผิดในการขนส่ง ขนส่งต้องรับผิดในการขนส่งที่ล่าช้า ในความเสียหายที่เกิดแก่สัมภาระของ
ผู้โดยสาร 

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 

ใบอนุญาต การประกอบการขนส่งประจำทางต้องมีใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำ
ทาง 

ความปลอดภัย -ต้องตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถและผู้ขับรถ 

-ต้องจัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่า
ด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง 

-ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นตามความร้ายแรงของความเสียหาย   

2. การใช้บริการรถรับจ้างไม่ประจำทาง 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะจ้างทำของ 
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ประเด็น สาระสำคัญ 

สัญญาจ้างทำของ หน้าที่และความรับผิดตามสัญญาจ้างทำของ 

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 

ใบอนุญาต การประกอบการขนส่งไม่ประจำทางต้องมีใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจำทาง 

ความปลอดภัย กำกับดูแลในเรื่องของความปลอดภัย 

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 

รถยนต์สาธารณะ กรณีที่รถยนต์ที่รับจ้างเป็นรถยนต์รับจ้างที่บรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน 
จะถือเป็นรถยนต์สาธารณะ 

ใบอนุญาตขับรถ ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ 

หน้าที่ของผู้ขับรถ • ต้องพาคนโดยสารไปยังสถานที่ท่ีว่าจ้างตามเส้นทางที่สั้นที่สุด 

• ต้องส่งคนโดยสาร ณ สถานที่ตามที่ตกลงกันไว้ 

3. การเช่ารถยนต์ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะเช่าทรัพย์ 

สัญญาเช่าทรัพย์ กำหนดหน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่าและผู้เช่า 

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 

ใบอนุญาตขับรถ ยกเว้น ในกรณีที่มีความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลต่างประเทศว่า
ด้วยการยอมรับใบอนุญาตขับรถภายในประเทศซึ่งกันและกัน 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

การขับขี่รถยนต์ ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

 

1) การใช้บริการรถประจำทาง 

ในการใช้บริการรถประจำทาง กฎหมายที่เข้ามากำกับดูแลสัญญาระหว่างนักท่องเที่ยวและผู้

ให้บริการรถประจำทางนั้น ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวดรับขนคนโดยสาร ซึ่งกำหนดให้

ข้อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งตกเป็นโมฆะ เว้นแต่ผู้โดยสารจะได้ตกลงด้วยชัดแจ้งในการยกเว้น

หรือจำกัดความรับผิดดังกล่าว นอกจากนั้นกฎหมายยังกำหนดให้ผู้ขนส่งต้องรับผิดในการขนส่งที่ล่าช้า ใน

ความเสียหายที่เกิดแก่สัมภาระของผู้โดยสาร 
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นอกจากนั ้นในกรณีท ี ่ เป ็นการขนส ่งประจำทาง จะต้องอยู ่ภายใต ้การกำกับดูแลโดย

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งกฎหมายกำหนดให้การประกอบการขนส่งประจำทางต้องมี

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง โดยกฎหมายยังกำกับดูแลในเรื่องของความปลอดภัยเพื่อเป็นการ

คุ้มครองผู้โดยสาร เช่น ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถและผู้

ขับรถ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ และต้องปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง ในกรณีที่รถของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่ร่างกายหรือชีวิตของบุคคลใด ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึ่งเป็นเจ้าของรถที่

ก่อให้เกิดความเสียหายจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้แก่ผู้เสียหายหรือทายาท ในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่

ความตาย โดยค่าใช้จ่ายเบื้องต้นซึ่งจะต้องจ่ายให้แก่ผู้เสียหาย ให้จ่ายตามความร้ายแรงของความเสียหาย   

2) การใช้บริการรถรับจ้างไม่ประจำทาง 

ในกรณีที่นักท่องเที่ยวใช้บริการรถรับจ้าง กฎหมายที่เข้ามากำกับดูแลสัญญาระหว่างนักท่องเที่ยว

และผู้ให้บริการรถรับจ้างนั้น จะเป็น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะจ้างทำของ ซึ่งกำหนดความ

รับผิดของผู้รับจ้างที่เกิดจากการผิดสัญญา เช่น ในกรณีท่ีเกิดความล่าช้าในการเดินทาง เป็นต้น 

นอกจากนั้นในกรณีที ่เป็นรถยนต์รับจ้างขนส่งทางบก จะต้องอยู ่ภายใต้การกำกับดูแลโดย

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งกฎหมายกำหนดให้การประกอบการขนส่งไม่ประจำทางต้องมี

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง โดยกฎหมายยังกำกับดูแลในเรื่องของความปลอดภัยเพื่อเป็นการ

คุ้มครองผู้โดยสารเช่นเดียวกับการขนส่งประจำทาง 

ในกรณีที่รถยนต์ที่รับจ้างเป็นรถยนต์รับจ้างที่บรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน จะถือเป็นรถยนต์

สาธารณะตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 โดยกฎหมายกำหนดให้ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถ

สาธารณะ และผู้ขับรถยนต์สาธารณะต้องพาคนโดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่สั้นหรือถึงที่หมาย

เร็วที่สุด หรือเส้นทางที่ไม่อ้อมเกินควร และต้องส่งคนโดยสาร ณ สถานที่ตามที่ตกลงกันไว้ ห้ามมิให้ผู้ขับรถ

ตามวรรคหนึ่ง พาคนโดยสารไปทอดทิ้งระหว่างทางไม่ว่าด้วยประการใด ๆ 

3) การเช่ารถยนต์ 

ในกรณีที่นักท่องเที่ยวเช่ารถยนต์แล้วเป็นผู้ขับรถยนต์นั้นเอง กฎหมายที่เข้ามากำกับดูแลสัญญา

ระหว่างนักท่องเที่ยวกับผู้ให้เช่ารถยนต์นั้น ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะเช่าทรัพย์ ซึ่ง

กำหนดหน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่าและผู้เช่า อาทิเช่น ผู้ให้เช่าต้องส่งมอบรถยนต์ในสภาพดีให้แก่

นักท่องเที่ยวผู้เช่า ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบซ่อมแซมรถยนต์ที่ให้เช่า แต่หากเป็นการซ่อมแซมเล็กน้อยผู้เช่าต้อง

รับผิดชอบ เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตาม ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะต้องได้รับ
ใบอนุญาตขับรถด้วย ยกเว้น ในกรณีที่มีความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลต่างประเทศว่าด้วยการ
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ยอมรับใบอนุญาตขับรถภายในประเทศซึ่งกันและกัน คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็น
การชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และมีใบอนุญาตขับรถที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสมาคม
ยานยนต์ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศที่มีความตกลงดังกล่าวกับรัฐบาลไทย อาจใช้ใบอนุญาตขับรถ
ของประเทศนั้นขับรถในราชอาณาจักรได้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วย
การจราจรทางถนนระหว่างประเทศ ฉบับลงวันที่ 19 กันยายน ค.ศ. 1949 เป็นต้น 

 นอกจากนั้น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ขับรถในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ไฟหรือเสียงสัญญาณของรถ การบรรทุก การปฏิบัติให้
ถูกต้องตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร ความเร็วของรถ เป็นต้น 

 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปสาระสำคัญของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวดรับขนคนโดยสาร 
ลักษณะจ้างทำของ และลักษณะเช่าทรัพย์ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ใน ภาคผนวก ค 

1.5.4 กฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

กฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินั้นได้แก่ พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และกฎหมายลำดับรองที่ออกโดย
อาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานที่ดูแล
การบังคับใช้กฎหมาย โดยประเด็นสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 9 ดังนี้ 

ตารางที่ 9 สรุปประเด็นสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

ประเด็น สาระสำคัญ 

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

นิยามของ “อุทยาน
แห่งชาติ” 

พ้ืนที่ที่มีความโดดเด่นสวยงามทางธรรมชาติเป็นพิเศษหรือมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่าหรือพืช
ป่าประจำถิ่นที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ หรือโดดเด่นด้านธรณีวิทยา หรือ
มรดกทางวัฒนธรรมที่สมควรสงวนหรืออนุรักษ์ไว้เพ่ือประโยชน์ของคนในชาติ
หรือเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติหรือนันทนาการของประชาชน
อย่างยั่งยืน 

การกำหนดเขตอุทยาน
แห่งชาติ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและให้มีแผนที่แสดงแนวเขตซึ่ง
จัดทำด้วยระบบภูมิสารสนเทศหรือระบบอื่นซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันแนบ
ท้ายพระราชกฤษฎีกานั้นด้วย 
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ประเด็น สาระสำคัญ 

ข้อห้ามและเงื่อนไขในการ
ดำเนินกิจกรรมในอุทยาน
แห่งชาติ 

• ข้อห้ามตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 19 

• ข้อห้ามตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วย
การเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563  

• ต้องเสียค่าบริการตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยใน
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2547 

• ห้ามจัดกิจกรรมบางประเภทตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช เรื่อง งดการจัดกิจกรรมบางประเภทในอุทยานแห่งชาติ ลง
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551 

• ข้อห้ามตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ห้าม
มิให้นำเข้าไปหรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยาน
แห่งชาติ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

• จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช 

• ข้อห้ามตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  เรื ่อง 
มาตรการเพื่อการศึกษาดูนกในธรรมชาติ ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 
2552 

การฝ่าฝืนข้อห้ามและ
เงื่อนไขในการดำเนิน
กิจกรรมในอุทยานแห่งชาติ 

1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

2)  ต ้ องร ับผ ิดชดใช ้ค ่ า เส ี ยหายให ้แก ่ ร ั ฐตามม ูลค ่ าท ั ้ งหมดของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น และค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ ระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เมื่อปรากฏว่าบริเวณพื้นที่ใดมีสภาพธรรมชาติสมควรต้องอนุรักษ์ไว้ให้เป็น
แหล่งที ่อยู ่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างปลอดภัย และรักษาไว้ซึ ่งพันธุ ์สัตว์ป่า 
ตลอดจนคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศให้คง
เดิม เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชโดยความเห็นชอบ
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ของคณะกรรมการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยตราเป็น
พระราชกฤษฎีกาและให้มีแผนที่แสดงแนวเขตนั้นด้วย 

ข้อห้ามในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า 

• ห้ามมิให้ผู ้ใดเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

• ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า หรือล่อหรือ
นำสัตว์ป่าออกไป เว้นแต่จะกระทำเพื่อการสำรวจ การศึกษา การวิจัย 
หรือการทดลองทางวิชาการ และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติฯ 

• ห้ามกระทำให้หลักเขต ป้าย เครื่องหมายแสดงแนวเขต หรือเครื่องหมาย
อ่ืน ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีตามพระราชบัญญัตินี้เคลื่อนที่ ลบเลือน 
เสียหาย สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ 

• ห้ามยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือทำด้วย
ประการใดให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติเดิม 

• ห้ามเปลี่ยนแปลงทางน้ำหรือทำให้น้ำในลำน้ำ ลำห้วย หนอง บึง ท่วมท้น 
เหือดแห้ง เน่าเสีย หรือเป็นพิษ 

• ห้ามปิดกั้นหรือทำให้กีดขวางแก่ทางน้ำหรือทางบก 

• ห้ามเก็บหา นำออกไป กระทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำให้
เส ื ่อมสภาพ ซึ ่ ง ไม ้  ด ิน  ห ิน กรวด ทราย แร ่  ป ิ โตรเล ียม หร ือ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น 

• ห้ามปลูกต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่น ๆ หรือนำหรือปล่อยสัตว์ทุกชนิดเข้าไป 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า บริเวณพื้นที่ใดที่มิได้เป็นที่ดินที่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอ่ืนของบุคคลใด เว้นแต่เป็นที่ดินของ
หน่วยงานของรัฐ สมควรอนุรักษ์ไว้ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งหากิน
ของส ัตว ์ป ่าชนิดใดหร ือประเภทใด ร ัฐมนตร ีโดยความ เห็นชอบของ
คณะกรรมการจะกำหนดให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทนั้นได้ 
โดยทำเป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้มีแผนที่แสดงแนวเขตนั้นด้วย 

ข้อห้ามในเขตห้ามล่าสัตว์
ป่า 

• ห้ามล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทนั้น หรือเก็บหรือทำอันตรายแก่รังของ
สัตว์ป่านั้น 
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ประเด็น สาระสำคัญ 

• ห้ามตัด โค่น แผ้วถาง เผา ทำลาย ต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่น หรือทำลาย 
ทำให้เสื่อมสภาพขุด เก็บ ซึ่งแร่ ดิน หิน กรวด ทราย ลูกรัง ของป่า หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ หรือเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์หรือสัตว์ป่า หรือ
เปลี่ยนแปลงทางน้ำ หรือทำให้น้ำในลำน้ำ ลำห้วย หนอง บึง ท่วมท้น 
หรือเหือดแห้ง เป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า 

 

นักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น อุทยาน

แห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ  ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 

จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวน

พฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ ห้ามนักท่องเที่ยวกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้เสื่อมสภาพ
หรือเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ไปจากเดิม 

(2) เก็บหา นำออกไป กระทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ดิน หิน 
กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(3) ล่อหรือนำสัตว์ป่าออกไปหรือกระทำให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่าด้วยประการใด ๆ 
(4) เปลี่ยนแปลงทางน้ำหรือทำให้น้ำในลำน้ำ ลำห้วย หนอง บึง ทะเล ท่วมท้น เหือดแห้ง เน่าเสีย 

หรือเป็นพิษ 
(5) ปิดกั้นหรือทำให้กีดขวางแก่ทางน้ำหรือทางบก 
(6) เข้าไปดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน์ 
(7) นำเครื่องมือสำหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์ หรืออาวุธใด ๆ เข้าไป 
(8) ยิงปืน ทำให้เกิดระเบิด หรือจุดดอกไม้เพลิง 
(9) ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ 
(10) กระทำให้หลักเขตหรือเครื่องหมายแสดงแนวเขต เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย สูญหาย หรือ ไร้

ประโยชน์ 
นอกจากนั้นยังมีระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกำหนดให้ 
(1) การเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ เพ่ือการท่องเที่ยว ศึกษาธรรมชาติ และพักค้างให้อยู่ในเขตอุทยาน

แห่งชาติได้ไม่เกิน 5 วันในแต่ละคราว ยกเว้นการเดินป่าระยะไกล 
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(2) การพักแรมโดยการจอดยานพาหนะนอน ใช้เต็นท์ กระโจม รถพ่วง รถบ้าน เรือ แพ หรือโดยวิธี
อ่ืน ๆ ให้กระทำได้เฉพาะในบริเวณท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ 

(3) การประกอบกิจกรรมนันทนาการให้กระทำได้เฉพาะบริเวณที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ 
(4) การใช้สถานที่เพ่ือการใด ๆ ต้องมิให้เป็นการเสื่อมเสียศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามและต้องไม่

ส่งเสียงอ้ือฉาว หรือกระทำการอันเป็นการรบกวน หรือเป็นที่เดือดร้อนรำคาญแก่คนหรือสัตว์ป่า 
(5) การก่อไฟหรือจุดไฟเพื่อการใด ๆ ให้กระทำได้เฉพาะในบริเวณที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ 

และต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เมื่อเลิกใช้แล้วต้องดับไฟให้เรียบร้อย 
(6) เมื่อเกิดเหตุหรืออันตรายใด ๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้พบเห็นแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบโดย

ด่วน เพ่ือพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที 
(7) ห้ามนำสารเคมี วัตถุ หรือสิ่งอื่นใด ที่เป็นอันตรายต่อพืช สัตว์ หรือส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ

เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
(8) ห้ามให้อาหารสัตว์ทุกชนิด 
(9) ห้ามจัดกิจกรรมแข่งรถยนต์ แข่งรถจักรยานยนต์ แข่งรถจักรยาน วิ่งแข่งขัน วิ่งและเดินการกุศล

หรือกิจกรรมอื่นที่ทำให้เกิดอันตราย เกิดความรำคาญ หรือรบกวนผู้เข้าไปพักผ่อนชมธรรมชาติและสัตว์ป่า 
เว้นแต่กิจกรรมที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาอนุญาต
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 

(10) ห้ามปิดประกาศ โฆษณา หรือขีดเขียนในที่ต่าง ๆ 
(11) ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือสิ่งต่าง ๆ ในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น 
(12) ห้ามกระทำให้ป้าย หรือเครื่องหมายอ่ืน เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ 
(13) ห้ามจำหน่ายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
(14) ห้ามสูบบุหรี่ ยกเว้นบริเวณท่ีจัดไว้ให้ 
การใช้ยานพาหนะของนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดังนี้ 
(1) ยานพาหนะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง

หรือน้ำมันเครื่อง เครื่องยนต์หรือท่อไอเสียเครื่องยนต์ไม่มีเสียงดังหรือควันดำสูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมาย
กำหนด 

(2) การเข้าออกของยานพาหนะในอุทยานแห่งชาติ ให้กระทำได้ในเวลาและเส้นทางที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่กำหนดไว้ และเม่ือผ่านด่านตรวจต้องหยุดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านทำการตรวจ 

(3) การขับขี่ยานพาหนะต้องปฏิบัติตามกฎหรือเครื่องหมายจราจร รวมทั้งต้องจอดเฉพาะในบริเวณ
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ 

(4) ยานพาหนะที่เข้าไปดำเนินกิจการบริการนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว จะต้องได้รับอนุญาตจากกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายนั้น ๆ ทั้งนี้  ยานพาหนะ
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ดังกล่าวต้องจัดให้มีอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์สื่อสารและวิธีการเพื่อความปลอดภัยที่เหมาะสมส ำหรับ
นักท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

(5) ต้องไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลจากห้องน้ำและห้องครัว มูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดจากยานพาหนะลงในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติ ไม่ว่ายานพาหนะนั้นแล่นหรือจอดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ยกเว้นในบริเวณที่อุทยาน
แห่งชาติกำหนดไว้ 

(6) ห้ามนำอากาศยานขึ้นลงในที่ที ่มิได้จัดไว้เพื ่อการนั ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที ่

(7) การใช้อากาศยานไร้คนขับต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้กระทำได้เฉพาะในบริเวณ
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความรำคาญหรือรบกวนผู้เข้าไปพักผ่อนชมธรรมชาติและสตัว์ป่า 
โดยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(8) ห้ามนำยานพาหนะใต้น้ำเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

(9) เรือทุกลำต้องใช้ความเร็วในการเดินเรือไม่เกินสามนอตในรัศมีหนึ่งร้อยเมตรบริเวณใกล้ชายฝั่ง 
แนวปะการัง ป่าชายเลน บริเวณที่ประกอบกิจกรรมดำน้ำ หรือกิจกรรมทางน้ำหรือบริเวณอื่นที่กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกำหนด 

(10) เรือที่เดินด้วยเครื่องจักรกลทุกลำจะต้องจัดให้มีระบบติดตามเรือ เพื่อความปลอดภัยสำหรับ
นักท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

(11) การจอดเรือจะต้องจอดบริเวณทุ่น ท่าเรือ หรือในบริเวณที่อุทยานแห่งชาติกำหนดไว้ ห้ามไม่ให้
ทิ้งสมอในแนวปะการัง และในการเดินเรือหรือจอดเรือจะต้องห่างจากบริเวณที่มีการดำน้ำหรือบริเวณที่มีทุ่น 
หรือธงดำน้ำแสดงอยู่ไม่น้อยกว่าห้าสิบเมตร 

(12) การจอดเรือเพ่ือกิจกรรมการดำน้ำลึกต้องหมุนเวียนจุดจอดเรือทุกวัน 
นอกจากนั้นในบางพื้นที่ยังมีจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว เช่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จำกัด

จำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดที่สามารถรองรับได้สำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทไป -กลับ เส้นทางจาก
บริเวณเกาะสี่ไปเกาะแปดไม่เกิน 1,625 คนต่อวัน เส้นทางจากบริเวณเกาะแปดไปเกาะสี่ไม่เกิน 1,700 คนต่อ
วัน กิจกรรมดำน้ำลึก แหล่งดำน้ำลึก 21 จุด บริเวณหินสันฉลาม อ่างนางนวล หาดเล็ก ฯลฯ ไม่เกิน 525 คน
ต่อวัน เป็นต้น 

นอกจากนั้นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชยังกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานที่กำกับดูแลพ้ืนที่
ป่าอนุรักษ์ เข้มงวดกวดขันกับนักท่องเที่ยว ผู้ประสงค์จะเข้าไปทำกิจกรรมดูนกหรือถ่ายภาพนกในพื้นที่
รับผิดชอบ โดยการกำหนดขอบเขตพื้นที่เพื่อการดูนกและถ่ายภาพนกให้ชัดเจนและเหมาะสม รวมทั้งควบคุม
จำนวนผู้เข้าใช้พ้ืนที่ให้เหมาะสมกับความสามารถรองรับได้ของพื้นที่ โดยจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนก 
และท่ีจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมตามธรรมชาติที่นกกำลังทำอยู่ ผู้ดูนกและผู้ถ่ายภาพนกต้องดำเนินกิจกรรม
อย่างระมัดระวัง โดยจะต้องงดเว้นการส่งเสียงดังหรือการทำลายธรรมชาติ รวมทั้งการกระทำอื่นใดอันจะเป็น
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การรบกวนหรือทำให้นกตื่นตกใจ ต้องดูนกหรือถ่ายภาพนกผ่านเครื่องพรางหรือบังไพร หรืออยู่ในระยะห่างที่
เหมาะสมไม่รบกวนหรือขัดขวางพฤติกรรมตามธรรมชาติของนก 

การฝ่าฝืนข้อห้ามและเงื่อนไขในการดำเนินกิจกรรมในอุทยานแห่งชาติตามประกาศหรือระเบียบของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีโทษทางอาญาปรับไม่เกิน 100,000 บาทและต้องชดใช้ค่าเสียหาย
ซึ่งเป็นคนละส่วนกับโทษปรับทางอาญาตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหาย หรือ
เสียหายไปนั้น ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ ระบบ
นิเวศทรัพยากรธรรมชาติ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ อันเป็นผลมาจากการกระทำการหรืองดเว้น
กระทำการของผู้ฝ่าฝืน ให้ผู้นั้นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการดำเนินการดังกล่าวด้วย 

ทั้งนีผู้้วิจัยได้สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ไว้ใน ภาคผนวก ค 

ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า นักท่องเที่ยวก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
เช่นกัน อาทิเช่น ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้ามนักท่องเที่ยวล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า 
หรือล่อหรือนำสัตว์ป่าออกไป ห้ามทำให้หลักเขต ป้าย เครื่องหมายแสดงแนวเขต หรือเครื่องหมายอ่ืนเคลื่อนที่ 
ลบเลือน เสียหาย สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ ห้ามยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือทำ
ด้วยประการใดให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติเดิม ห้ามเปลี่ยนแปลงทางน้ำหรือทำให้น้ำในลำ
น้ำ ลำห้วย หนอง บึง ท่วมท้น เหือดแห้ง เน่าเสีย หรือเป็นพิษ ห้ามปิดกั้นหรือทำให้กีดขวางแก่ทางน้ำหรือทาง
บก ห้ามเก็บหา นำออกไป กระทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด 
ทราย แร่  ปิ โตรเล ียม หรือทร ัพยากรธรรมชาติอ ื ่ น หรือกระทำการอื ่น ใดอันส ่ ง ผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ ห้ามปลูกต้นไม้หรือพฤกษชาติ
อ่ืน ๆ หรือนำหรือปล่อยสัตว์ทุกชนิดเข้าไป 

ส่วนในเขตห้ามล่าสัตว์ป่านั้น เมื่อได้มีประกาศของรัฐมนตรีกำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชนิดหรือ
ประเภทใดแล้ว ห้ามนักท่องเที่ยวล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทนั้น หรือเก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่านั้น 
และห้ามตัด โค่น แผ้วถาง เผา ทำลาย ต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่น หรือทำลาย ทำให้เสื่อมสภาพขุด เก็บ ซึ่งแร่ 
ดิน หิน กรวด ทราย ลูกรัง ของป่า หรือทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ หรือเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์หรือสัตว์ป่า 
หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ หรือทำให้น้ำในลำน้ำ ลำห้วย หนอง บึง ท่วมท้น หรือเหือดแห้ง เป็นพิษหรือเป็น
อันตรายต่อสัตว์ป่า 

ทั้งนี ้ได้ผู้ว ิจัยสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสงวนและคุ ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562  ไว้ใน 
ภาคผนวก ค 

1.5.5 กฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 

กฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  เช่น โบราณสถาน 
แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์  ได้แก่ พระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่งมีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็น
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หน่วยงานที่มีหน้าที ่รับผิดชอบและบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้  โดยประเด็นสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับ
นักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 10 ดังนี้ 

ตารางที่ 10 สรุปประเด็นสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวใน 
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 

ประเด็น สาระสำคัญ 

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

นิยามของ “โบราณสถาน” อสังหาริมทรัพย์ซึ ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดย
หลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลป 
ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี  ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี 
แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย 

การข้ึนทะเบียนสถานที่ไม่มี
เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
โดยชอบด้วยกฎหมาย 

อธิบดีกรมศิลปากรมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ ้นทะเบียน
โบราณสถานใด ๆ ตามที่อธิบดีกรมศิลปากรเห็นสมควรได้ 

การข้ึนทะเบียนโบราณ
สถานที่มีเจ้าของหรือผู้
ครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

อธิบดีกรมศิลปากรแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบ ถ้า
เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่พอใจ ก็ให้มีสิทธิร้องต่อศาลภายในกำหนด
สามสิบวัน ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอต่อศาล หรือศาลมีคำสั่งคดี
ถึงที่สุดให้ยกคำร้องขอของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้อธิบดีกรมศิลปากร
ดำเนินการขึ้นทะเบียนได ้

หน้าที่ของเจ้าของหรือผู้
ครอบครองโบราณสถาน 

• แจ้งการชำรุด หักพังหรือเสียหายเป็นหนังสือไปยังอธิบดีภายใน 30 วัน 

• หากจัดให้มีการเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่นเป็นปกติธุระ หรือ
จัดเก็บผลประโยชน์ใด ๆ อันเกิดจากโบราณสถานนั้น ให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
ทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่อธิบดีกำหนด 

• ห้ามมิให้ผู ้ใดซ่อมแซม แก้ไข เปลี ่ยนแปลง รื ้อถอน ต่อเติม ทำลาย 
เคลื่อนย้ายโบราณสถานหรือส่วนต่าง ๆ ของโบราณสถาน หรือขุดค้นสิ่ง
ใด ๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน เว้นแต่จะกระทำ
ตามคำสั่งของอธิบดีหรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี 

• โบราณสถานที่ได้ขึ ้นทะเบียนแล้วนั ้น แม้ว่าจะเป็นโบราณสถานที่มี
เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งให้
พนักงานเจ้าหน้าที ่หรือบุคคลใด ๆ ทำการซ่อมแซมหรือกระทำด้วย
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ประเด็น สาระสำคัญ 

ประการใด ๆ อันเป็นการบูรณะหรือรักษาไว้ให้คงสภาพเดิมได้ แต่ต้อง
แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบก่อน 

การปลูกสร้างอาคารในเขต
โบราณสถาน 

ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร ภายในเขตของโบราณสถาน ซึ่งอธิบดีได้ประกาศขึ้นทะเบียน เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี 

การโอนโบราณสถาน • ผู้โอนจะต้องแจ้งการโอนเป็นหนังสือโดยระบุชื่อและที่อยู่ของผู้รับโอน 
และวันเดือนปีที่โอนไปยังอธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันโอน 

• ผู้ได้รับกรรมสิทธิ์โบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วโดยทางมรดกหรือโดย
พินัยกรรมต้องแจ้งการได้รับกรรมสิทธิ์ไปยังอธิบดีภายในหกสิบวันนับแต่
วันได้รับกรรมสิทธิ์ 

หน้าที่สำหรับบุคคลทั่วไป ห้ามบุกรุกโบราณสถาน หรือทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้
ประโยชน์ซึ่งโบราณสถาน หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

การเปิดโบราณสถานให้
นักท่องเที่ยวเข้าชม 

โบราณสถานที่ไม่มีเอกชนเป็นเจ้าของ ผู้เข้าชมโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียน
แล้วต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ดังนี้ 

(1) ไม่เคลื่อนย้ายสิ่งต่าง ๆ ภายในโบราณสถาน 

(2) ไม่ขีด เขียน หรือทำให้ปรากฏด้วยประการใด ๆ ซึ่งข้อความ ภาพ หรือรูป
รอยใด ๆ ลงบนโบราณสถาน 

(3) ไม่นำอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุเชื ้อเพลิง หรือสารเคมีอันจะก่อให้เกิด
อันตรายเข้าไปในโบราณสถาน 

(4) ไม่ปีนป่ายโบราณสถานหรือกระทำการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความ
ชำรุดเสียหาย หรือก่อให้เกิดความสกปรกและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่
โบราณสถาน 

(5) ไม่เทหรือถ่ายทิ ้งขยะมูลฝอยหรือสิ ่งปฏิกูลลง ณ ที ่ใด ๆ ภายใน
โบราณสถานนอกจากที่ซึ่งจัดไว้ 

(6) ไม่กระทำการใด ๆ ภายในเขตโบราณสถานอันเป็นที่น่ารังเกียจ หรือเป็น
ที่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี หรือลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาและวัฒนธรรม หรือก่อ
ความรำคาญแก่ผู้เข้าชมอ่ืนๆ 
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โบราณสถานที่มีเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(1) ต้องจัดให้มีป้ายอธิบายประวัติของโบราณสถาน และให้รายงานสถิติผู้เข้า
ชมให้อธิบดีกรมศิลปากรทราบปีละครั้ง 

(2) ต้องจัดให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการยกเว้นให้ผู้เข้าชมบางประเภทไม่ต้อง
เสียค่าเข้าชมหรือลดค่าเข้าชม เช่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในเครื่องแบบ 
พระภิกษุ สามเณร 

(3) ต้องแจ้งให้ผู้เข้าชมปฏิบัติเช่นเดียวกับเข้าชมโบราณสถานที่ไม่มีเอกชน
เป็นเจ้าของ 

การคุ้มครองโบราณสถานที่
มิได้ขึ้นทะเบียน 

ห้ามบุกรุกโบราณสถาน หรือทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้
ประโยชน์ซึ ่งโบราณสถานที่ยังมิได้ขึ ้นทะเบียน หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

 

 นักท่องเที่ยวที่เข้าชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่ง

ประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 โดยห้ามบุกรุกโบราณสถาน หรือทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อม

ค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งโบราณสถาน หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งลา้น

บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ในการเข้าชมโบราณสถานต้องไม่เคลื่อนย้ายสิ่งต่าง ๆ ภายในโบราณสถาน  ไม่ขีด เขียน หรือทำให้
ปรากฏด้วยประการใด ๆ ซึ่งข้อความ ภาพ หรือรูปรอยใด ๆ ลงบนโบราณสถาน  ไม่นำอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุ
เชื้อเพลิง หรือสารเคมีอันจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าไปในโบราณสถาน  ไม่ปีนป่ายโบราณสถานหรือกระทำการ
ใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความชำรุดเสียหาย หรือก่อให้เกิดความสกปรกและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่
โบราณสถาน ไม่เทหรือถ่ายทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลลง ณ ที่ใด ๆ ภายในโบราณสถานนอกจากที่ซึ่งจัดไว้   
ไม่กระทำการใด ๆ ภายในเขตโบราณสถานอันเป็นที่น่ารังเกียจ หรือเป็นที่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี หรือลบ
หลู่ดูหมิ่นศาสนาและวัฒนธรรม หรือก่อความรำคาญแก่ผู้เข้าชมอ่ืนๆ 

ทั ้งนี้ผ ู ้ว ิจ ัยได้สร ุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ไว้ใน ภาคผนวก ค 
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กฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการสถานบริการ ได้แก่ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 
และกฎหมายลำดับรองที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบและบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้สำหรับกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ในจังหวัด
อื่น ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยประเด็นสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการสถานบริการ
สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 11 ดังนี้ 

ตารางที่ 11 สรุปประเด็นสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการสถานบริการ 

ประเด็น สาระสำคัญ 

พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 

ประเภทสถานบริการ สถานบริการ มี 5 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

(1) สถานเต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง  

(2) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายและบริการ 
โดยมีผู้บำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้า 

(3) สถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า  

(4) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอ่ืนจำหน่ายหรือให้บริการ โดย
มีรูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอ่ืนใดเพ่ือการบันเทิงและ
ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้นักร้อง นักแสดง หรือพนักงานอื่นใดนั่งกับ
ลูกค้า 

(ข) มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้า โดยจัด
ให้มีผู ้บริการขับร้องเพลงกับลูกค้า หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้
พนักงานอ่ืนใดนั่งกับลูกค้า 

(ค) มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้น หรือจัดให้มีการแสดงเต้น เช่น 
การเต้นบนเวทีหรือการเต้นบริเวณโต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่ม 

(5) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย โดยจัดให้มีการ
แสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดทำการหลังเวลา 24.00 
นาฬิกา 

ใบอนุญาตสถานบริการ ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งสถานบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
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หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
ตั้งสถานบริการ 

• ห้ามย้าย แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมสถานบริการ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

• จัดทำบัตรประวัติของพนักงานก่อนเริ่มเข้าทำงานในสถานบริการ 

• จัดสถานที ่ภายนอกและภายในตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการขออนุญาตและการดำเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ. 2549  

• ห้าม 

(1) รับผู้มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์เข้าทำงานในสถานบริการ 

(2) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวาย 
หรือครองสติไม่ได้เข้าไปหรืออยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ 

(3) จำหน่ายสุราให้แก่ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติ
ไม่ได ้

(4) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ซึ่งไม่มีหน้าที่เฝ้าดูแลสถานบริการ
นั้นพักอาศัยหลับนอนในสถานบริการ 

(5) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติดในสถานบริการ 

(6) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการ 
เว้นแต่เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในเครื่องแบบนำเข้าไปเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมาย  

(7) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ซึ ่งมิได้
ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ  

• ต้องตรวจเอกสารราชการที่มีภาพถ่ายและระบุอายุของผู้ซึ่งจะเข้าไปใน
สถานบริการ  

• ในกรณีที่พบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติ
วุ่นวายหรือครองสติไม่ได้เข้าไปหรืออยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ มี
การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ หรือมีการนำอาวุธเข้า
ไปในสถานบริการ ให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยพลัน  
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• ในการจัดให้มีการแสดงเพื่อความบันเทิง ต้องควบคุมการแสดงมิให้
เป็นไปในทางลามกหรืออนาจาร และมิให้มีสัตว์ร้ายเข้าร่วมการแสดงใน
สภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ชม  

  

นักท่องเที ่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยอาจไปใช้บริการสถานบริการ ซึ่งสถานบริการนั ้นอยู ่ภายใต้ 

พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อให้สถานบริการไม่เป็นแหล่งมั่วสุม 

เป็นสถานที่ปลอดจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ไม่ว่า

จะเป็นการจัดสถานที่ภายนอกและภายในของสถานบริการที่ต้องมีการรักษาความสะอาดเรียบร้อยเป็นอย่างดี 

มีห้องสุขาเพียงพอสำหรับบริการลูกค้า โดยแยกห้องสุขาชายและหญิงออกจากกัน ใช้โคมไฟให้มีแสงสว่างเพียง

พอที่จะมองเห็นและจำหน้ากันได้ในระยะไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ในสถานบริการที่จัดให้มีดนตรี หรือการแสดง

อ่ืนใดต้องมีวัสดุที่ป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือนไม่ให้เกินค่าระดับเสียงรบกวน 

นอกจากนั้นกฎหมายยังห้ามผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปใน

สถานบริการระหว่างเวลาทำการ โดยผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการต้องตรวจเอกสารราชการที่มีภาพถ่ายและ

ระบุอายุของผู้ซึ่งจะเข้าไปในสถานบริการ ห้ามไม่ให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ 

ห้ามมิให้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวาย หรือครองสติไม่ได้เข้าไปหรืออยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาทำ

การ ห้ามไม่ให้จำหน่ายสุราให้แก่ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้  ห้ามไม่ให้มีการนำ

อาวุธเข้าไปในสถานบริการ ต้องควบคุมการแสดงมิให้เป็นไปในทางลามกหรืออนาจาร และมิให้มีสัตว์ร้ายเข้า

ร่วมการแสดงในสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ชม 

ทั้งนีผู้้วิจัยได้สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ไว้ใน ภาคผนวก ค 

1.6 กฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ซ้ือสินค้าในประเทศไทย 

 เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นการเชิญชวนและจูงใจให้นักท่องเที่ยวจับจ่าย
ใช้สอยซื ้อสินค้าภายในประเทศ กรมสรรพากรจึงได้มีมาตรการทางภาษี โดยนักท่องเที ่ยวจะได้ร ับคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการเรียกเก็บและนำส่งให้กรมสรรพากร โดยประเด็นสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับ
นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าในประเทศไทยสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 12 ดังนี้ 

 

 

 



41 

ตารางที่ 12 สรุปประเด็นสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวทีซ่ื้อสินค้าในประเทศไทย 

ประเด็น สาระสำคัญ 

ประมวลรัษฎากร มาตรา 84/4   และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 91) 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรที่ซื้อสินค้าจาก
ผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อนำออกไปนอกราชอาณาจักร ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้ 
ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 

นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิขอคืน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1) ไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทย 

2) ไม่เป็นผู้มีภูมิลำเนาในประเทศไทย 

3) ไม่เป็นนักบินหรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 

4) เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ 

5) ซื ้อส ินค้าจากผู ้ประกอบการจดทะเบียนที ่ ได ้ร ับอนุมัต ิจากอธ ิบดี
กรมสรรพากร 

สินค้าท่ีมีสิทธิขอคืน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) เป็นสินค้าที่นำไปพร้อมกับการเดินทาง 

2) ไม่เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำออกนอกราชอาณาจักร อาวุธปืน วัตถุระเบิด 
หรือสินค้าที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน อัญมณีที่ยังไม่ได้ประกอบขึ้นเป็นตัว
เรือนหรือของรูปพรรณ 

3) มูลค่าของสินค้าที่ซื ้อต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 บาท โดยซื้อจาก
สถานประกอบการแห่งละจำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 บาท ต่อวัน 

4) เป็นสินค้าที่ต้องนำออกนอกราชอาณาจักรภายใน 60 วัน โดยนับวันที่ซื้อ
สินค้าเป็นวันแรก 

ขั้นตอนการขอคืน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

1) แจ้งต่อผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าพร้อมแสดงหนังสือเดินทาง 
เพ่ือจัดทำคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ. 10) 

2) นำสินค้าและคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมใบกำกับภาษีไปแสดงต่อ
เจ้าพนักงานศุลกากร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศที่เดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรในขณะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเพื่อให้เจ้าพนักงาน
ศุลกากรประทับรับรองในคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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ประเด็น สาระสำคัญ 

3) กรณีที่สินค้าที่นักท่องเที่ยวขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นอัญมณีที่ประกอบขึ้น
เป็นตัวเรือนหรือของรูปพรรณ ทองรูปพรรณ นาฬิกา แว่นตา หรือปากกา ที่
มีมูลค่าของสินค้าแต่ละชิ ้นตั ้งแต่ 10 ,000 บาท ให้ผู ้เดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรแสดงสินค้าดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานสรรพากร ณ ท่าอากาศ
ยานระหว่างประเทศขณะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรด้วย 

4) เจ้าพนักงานสรรพากรหรือตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งหักค่าใช้จ่ายในการคืน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามอัตราที่อธิบดีกำหนด 

 

 นักท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าภายในประเทศจากผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติจาก

อธิบดีกรมสรรพากรมีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้  หากมูลค่าของสินค้าที่ซื้อมีจำนวนไม่

น้อยกว่า 2,000 บาท โดยซื้อจากสถานประกอบการแห่งละจำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 บาท ต่อวัน และนำออก

นอกราชอาณาจักรภายใน 60 วัน โดยนับวันที่ซื้อสินค้าเป็นวันแรก นักท่องเที่ยวสามารถแจ้งต่อผู้ประกอบการ

จดทะเบียนที่ขายสินค้าพร้อมแสดงหนังสือเดินทาง เพ่ือจัดทำคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ. 10) 

 เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางกลับ นักท่องเที่ยวต้องนำสินค้าและคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อม

ใบกำกับภาษีไปแสดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศที่เดินทางกลับเพื่อให้เจ้า

พนักงานศุลกากรประทับรับรองในคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ ่ม  ในกรณีที ่ส ินค้าที่นักท่องเที ่ยวขอคืน

ภาษีมูลค่าเพิ่มมีมูลค่าของสินค้าแต่ละชิ้นตั้งแต่ 10,000 บาท ให้ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรแสดงสินค้า

ดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานสรรพากร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศขณะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรด้วย 

โดยในการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้นักท่องเที่ยว  

 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปสาระสำคัญของประมวลรัษฎากร มาตรา 84/4 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 91) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้เดินทางออกไปนอก

ราชอาณาจักรที่ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนเพ่ือนำออกไปนอกราชอาณาจักร ขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม

ที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้ ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ไว้ใน 

ภาคผนวก ค 

1.7 กฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินของนักท่องเที่ยวในประเทศไทย 

 ในระหว่างที ่นักท่องเที ่ยวอยู ่ในประเทศไทย นักท่องเที ่ยวอาจต้องมีการแลกเปลี ่ยนเงินตรา
ต่างประเทศเป็นเงินบาท ซึ่งกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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ให้ทำหน้าที่กำกับดูแลการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยประเด็นสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการ
ทำธุรกรรมทางการเงินของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 13 ดังนี้ 

ตารางที่ 13 สรุปประเด็นสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินของนักท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย 

ประเด็น สาระสำคัญ 

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 

การนำเงินตราต่างประเทศ
เข้ามาในประเทศไทย 

ทำได้ไม่จำกัดจำนวน 

การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 

จะต้องกระทำกับธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินตรา
ต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศ 

การซื้อหรือโอนเงินตรา
ต่างประเทศออกนอก
ประเทศไทย 

ต้องดำเนินการผ่านนิติบุคคลรับอนุญาต ต้องยื่นเอกสารแสดงภาระผูกพันใน
ต่างประเทศ โดยสามารถโอนออกได้ตามภาระหรือวงเงินที่กำหนด 

 

 การนำหรือโอนเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศทำได้ไม่จำกัดจำนวน การซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน 

หรือโอนเงินตราต่างประเทศทุกประเภท จะต้องกระทำกับธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

เงินตราต่างประเทศ (นิติบุคคลรับอนุญาต) หรือผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เช่น บุคคลรับอนุญาต และตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ห้ามมิให้

บุคคลทั่วไปซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือโอน เงินตราต่างประเทศกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตเว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเป็นรายกรณี ส่วนการซื้อหรือโอนเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศ

ผ่านนิติบุคคลรับอนุญาต ต้องยื่นเอกสารแสดงภาระผูกพันในต่างประเทศ โดยสามารถโอนออกได้ตามภาระ

หรือวงเงินที่กำหนด 

ทั้งนี้ผู ้วิจัยได้สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี ่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ไว้ใน 
ภาคผนวก ค 

1.8 กฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวเดินทางกลับออกไปนอกประเทศไทย 

 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับออกไป

นอกประเทศไทย โดยประเด็นสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวเดินทางกลับออกไปนอกประเทศไทย

สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 14 ดังนี้ 
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ตารางที่ 14 สรุปประเด็นสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวเดินทางกลับออกไปนอกประเทศไทย 

ประเด็น สาระสำคัญ 

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 

การเดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักร 

• ต้องเดินทางออกไปตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี 
หรือท้องที ่และตามกำหนดเวลาและต้องผ่านการตรวจอนุญาตของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองประจำเส้นทางนั้น 

• หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

 

นักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับจะต้องเดินทางออกไปตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี 

หรือท้องที่และตามกำหนดเวลาและต้องผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจคนเข้า

เมืองประจำเส้นทางนั้น หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมกฎหมายเกี่ยวกบัองค์กรด้านการท่องเที่ยว 

 

 องค์กรด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยองค์กรด้านการท่องเที่ยว
ภาครัฐ ได้แก่ 

1) คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
2) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
3) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
4) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
5) องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
6) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ส่วนองค์กรด้านการท่องเที่ยวภาคเอกชนนั้นได้แก่ 

1) สมาคมการค้า เช่น สมาคมโรงแรมไทย (Thai Hotels Association) สมาคมการบริหารโรงแรม
ไทย Thai Hotel & Hospitality Management Association) สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (The 
Association of Thai Travel Agents) เป็นต้น 

2) หอการค้า เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น 
โดยในบทนี้จะเป็นการนำเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรด้านการท่องเที่ยว

ซึ่งเป็นกฎหมายจัดตั้งหรือกำกับดูแลองค์กรด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยและสรุปสาระสำคัญของ
บทบาทหน้าที่ขององค์กรด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

2.1 คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติ พ.ศ. 2551 โดยคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “ท.ท.ช.” ประกอบด้วย
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเ ป็นรองประธาน
กรรมการ กรรมการโดยตำแหน่งอื่น ๆ อีก 31 คน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่เกิน 7 คน 
เป็นกรรมการ  

คณะกรรมการ ท.ท.ช. มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ กำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวและพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามแผนดังกล่าว กำกับดูแลการบริหารจัดการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
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ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ไว้ใน
ภาคผนวก ง. 

2.2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 จัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มี
อำนาจหน้าที่เก่ียวกับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษาด้านกีฬา 
นันทนาการ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีหน่วยงานในสังกัดดังต่อไปนี้ 

1) สำนักงานรัฐมนตรี 
2) สำนักงานปลัดกระทรวง 
3) กรมการท่องเที่ยว 
4) กรมพลศึกษา 
5) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
6) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
7) การกีฬาแห่งประเทศไทย 
8) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

โดยมีส่วนราชการที่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที่ยว คือ กรมการท่องเที่ยว โดยกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2559 ซึ่งกำหนดให้กรมการท่องเที่ยว มี
ภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านบริการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก์ และ
ผู้นําเที่ยว มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว รวมถึงการ
สร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน  

กรมการท่องเที่ยวมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูบูรณะ ปรับปรุง และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว ตลอดจนทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สํารวจ จัดเก็บ รวบรวม และพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือวางแผนและบริหารจัดการเผยแพร่ข้อมูลสถิติและองค์ความรู้ด้านบริการท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยว การประกอบธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นําเที่ยว รวมทั้งข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวที่
เกี ่ยวข้องกับเครือข่ายการท่องเที ่ยวชุมชนและกิจการภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร  จัดทํา
แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แผนพัฒนาบริการท่องเที่ยว แผนพัฒนาทะเบียนธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก์ และ
ผู้นําเที่ยว รวมทั้งประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน มาตรฐาน และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง จัดทํามาตรฐานบริการท่องเที่ยว มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว มาตรฐานธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
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และมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดําเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน กําหนด
นโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จัดทําและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องต่อความต้องการด้านแรงงานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ 
รวมทั้งดําเนินการรับรองมาตรฐานสมรรถนะสําหรับบุคลากรด้านการท่องเที ่ยวอาเซียน  สนับสนุนการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว 

ทั้งนี้ผู ้วิจัยได้สรุปสาระสำคัญของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการท่องเที ่ยวกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2559 ไว้ในภาคผนวก ง. 

2.3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2522 โดยการท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย เรียกโดยย่อว่า “ททท.” และให้ใช้ช ื ่อเป็นภาษาอังกฤษว่า 
“TOURISM AUTHORITY OF THAILAND” เรียกโดยย่อว่า “TAT” และ ให้มีตราเครื่องหมายของ “ททท.” 
โดยเป็นการยกฐานะองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีอำนาจหน้าที่ในการ
ส่งเสริมและดำเนินกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้กว้างขวางยิ่งขึ้น  

ททท. มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนการประกอบ
อาชีพของคนไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เผยแพร่ประเทศไทยในด้านความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ตลอดจนกิจการอย่างอ่ืน
อันจะเปน็การชักจูงให้มีการเดินทางท่องเที่ยว 

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522  ไว้ใน
ภาคผนวก ง. 

2.4 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า “สสปน.” และให้
ใช ้ช ื ่อเป็นภาษาอังกฤษว ่า  “Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization)”  
เรียกโดยย่อว่า “TCEB” จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2545  

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศให้มีมาตรฐานสากล  เป็นศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และให้บริการ
ข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ ให้ความรู้ 
จัดการสัมมนา ฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพเกี ่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการแก่ผู ้ดำเนินธุรกิจ 
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน เป็นตัวแทนของประเทศในการจัดทำข้อเสนอต่อหน่วยงาน
ต่างประเทศหรือระหว่างประเทศเพื่อขอรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ  รวมทั้ง
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เป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ืออำนวยความสะดวกในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการ
ในประเทศ 

ทั้งนี ้ผู ้ว ิจัยได้สรุปสาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2545 ไว้ในภาคผนวก ง. 

2.5 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  เรียกโดยย่อว่า 
“อพท.” และให้ใช้ชื ่อภาษาอังกฤษว่า “Designated Areas for Sustainable Tourism Administration 
(Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า “DASTA” จัดตั้งขึ้นโดย พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 

องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) มีบทบาทหน้าที่
ในการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินการในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวตามที่คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติมอบหมาย 

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปสาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 ไว้ในภาคผนวก ง. 

2.6 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 โดยมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน
ด้านการประสานงานอย่างมีระบบระหว่างรัฐกับเอกชนและเอกชนกับเอกชนด้วยกัน ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาการประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ควบคุมดูแลให้สมาชิกผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดำเนินการ
อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณ เสนอความเห็นหรือให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีในเรื ่อง
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.  2544 ห้ามสภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทำการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการจำกัดทาง
การค้าเพื่อการผูกขาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นการ
คุ้มครองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ กดราคาสินค้าหรือบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ตกต่ำ
หรือทำให้สูงเกินสมควรหรือทำให้ปั่นป่วนเกี่ยวกับราคาสินค้าหรือค่าบริการเก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2544 ไว้ในภาคผนวก ง. 
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2.7 สมาคมการค้า  

สมาคมการค้ากำกับดูแลโดยพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำกับดูแล
การจัดตั้งและการดำเนินงานของสมาคมการค้าด้านการท่องเที่ยว ดังนี้ 

การจัดตั้งสมาคมการค้าจะต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน โดยผู้เริ่มก่อการจัดตั้งมีจำนวนไม่น้อย
กว่าสามคนยื่นคำขอต่อนายทะเบียน โดยสมาคมการค้ามีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ
ประเภทที่อยู่ในวัตถุท่ีประสงค์ สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทำ
ความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ 
สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศเกี่ยวกับสินค้าที่สมาชิก
ประกอบวิสาหกิจ เพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจหรือความม่ันคงของประเทศ 

นอกจากนั้นกฎหมายห้ามมิให้สมาคมการค้าประกอบวิสาหกิจโดยสมาคมการค้านั้นเอง หรือเข้า
ดำเนินการในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก หรือเข้ามีส่วน ถือหุ้น เป็นหุ้นส่วน หรือร่วมทุนในการประกอบ
วิสาหกิจกับบุคคลใด ๆ เว้นแต่เป็นการถือตราสารหนี้ หรือเข้าถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่สมาคมการค้า กดราคาสินค้าหรือค่าบริการให้ตกต่ำเกินสมควรหรือทำให้สูงเกิน
สมควร หรือทำให้เกิดปั่นป่วนเกี่ยวกับราคาสินค้าหรือค่าบริการ เพิ่ม ลด หรือจำกัดปริมาณการผลิต ปริมาณ
สินค้าที่จำหน่ายหรือบริการอื่นและการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นผลเสียหายแก่ตลาดการค้า การเงิน ภายใน
หรือภายนอกประเทศ หรือเศรษฐกิจของประเทศ ทำลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของการประกอบ
วิสาหกิจ หากฝ่าฝืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีอำนาจสั่งให้กรรมการทั้งคณะหรือเป็นรายบุคคลออก
จากตำแหน่งได้ และถ้าการกระทำนั้นเป็นการเสียหายอย่างร้ายแรง รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้เลิกสมาคมการค้า
ได ้ 

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 ไว้ในภาคผนวก ง. 

2.8 หอการค้า 

หอการค้าเป็นสถาบันกำกับดูแลโดยพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 โดยบุคคลหลายคนร่วมกัน
จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้า การบริการการประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือ
เศรษฐกิจ อันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน โดยหอการค้าแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้  

(1) หอการค้าจังหวัด 

(2) หอการค้าไทย 

(3) หอการค้าต่างประเทศ 

(4) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

 การจัดตั้งหอการค้าจะต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน โดยผู้เริ่มก่อการจัดตั้งมีจำนวนไม่น้อยกว่า
ห้าคนต้องยื่นคำขอต่อนายทะเบียน โดยหอการค้ามีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการค้า การบริการ การ
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ประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจโดยทั่วไป ปรึกษาและให้ข้อแนะนำแก่
สมาชิกเก่ียวกับการค้า การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ 
และช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก ให้คำปรึกษาและเสนอข้อแนะนำแก่รัฐบาล
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

นอกจากนั้นกฎหมายห้ามมิให้หอการค้าประกอบวิสาหกิจโดยหอการค้านั้นเอง หรือเข้าดำเนินการใน
การประกอบวิสาหกิจของสมาชิก หรือเข้ามีส่วน ถือหุ้น เป็นหุ้นส่วน หรือร่วมทุนในการประกอบวิสาหกิจกับ
บุคคลใด ๆ เว้นแต่เป็นการถือตราสารหนี้ หรือเข้าถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีผู้บริจาค
หรือมอบให้แก่หอการค้า กดราคาสินค้าหรือค่าบริการให้ตกต่ำเกินสมควร หรือทำให้สูงเกินสมควร หรือทำให้
เกิดปั่นป่วนเกี่ยวกับราคาสินค้าหรือค่าบริการ เพิ่ม ลด หรือจำกัดปริมาณการผลิต ปริมาณสินค้าที่จำหน่าย
หรือบริการอื่น และการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นผลเสียหายแก่ตลาดการค้า การเงิน ภายในหรือภายนอก
ประเทศ หรือเศรษฐกิจของประเทศ ทำลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของการประกอบวิสาหกิจ เว้นแต่
จะเป็นการปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบของทางราชการ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท 
และหากการกระทำนั้นเป็นการเสียหายอย่างร้ายแรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีอำนาจสั่งให้เลิก
หอการค้าได้ 

 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 ไว้ในภาคผนวก ง. 
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บทที่ 3 
การทบทวนวรรณกรรมกฎหมายเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 

3.1 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

3.1.1 นิยามของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

Hall (2011) ได้ให้นิยามของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) ว่า หมายถึง การที่บุคคล
เดินทางไปค้างแรมในแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมเดิมของตน โดยแหล่งท่องเที่ยวนั้นสามารถ
ดูแลให้สุขภาพของบุคคลดังกล่าวอยู่ในสถานะที่ดีดังเดิมหรือช่วยปรับปรุงสุขภาพให้ดีขึ้น  ดังนั้นการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพจึงมีความหมายครอบคลุมถึงทั้งการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์  (Medical tourism) และ Wellness 
tourism (อัครพงศ์ อ้ันทอง และคณะ (2556)) ดังรูปที ่3 

 
รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่าง Health Tourism, Medical tourism และ Wellness tourism 

ที่มา: Hall (2011) 

 Laws (1996) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไว้ว่า หมายถึงการเดินทางจากบ้านไปยัง
สถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพ่ือการพัฒนาสุขภาพและเป็นส่วนหนึ่งของการพักผ่อน  

Carrera and Bridges (2006) ให้ความหมายว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นการท่องเที่ยวที่มีการ
วางแผนอย่างเป็นระบบเพ่ือที่จะดำรงรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตของบุคคลนั้น ๆ 

 บุญเลิศ จิตตั ้งวัฒนา (2548) ให้ความหมายการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) ไว้ว่า
หมายถึง การท่องเที่ยวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพและ/หรือบำบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพ หรือเป็นการ
ท่องเที่ยวที่ผสมผสานการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจควบคู่กัน โดยมีจิตส ำนึกต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประกอบด้ วย การท่องเที่ยวสุขภาพ
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ธรรมชาติ การท่องเที่ยวสุขภาพทางวัฒนธรรม รวมถึงการปรับสมดุลของอาหาร การปรนนิบัติ เพื่อเพิ่มพูน
พละกำลังให้สมบูรณ์แข็งแรง ปรับสภาพจิตใจให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ขจัดความเครียด และปรับความ
สมดุลให้แก่ร่างกาย 

 สุจิตรา  สุคนธทรัพย์ (2560) นิยามความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพว่า  หมายถึง การเดินทาง
ท่องเที่ยวเพื่อจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ โดยการ
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึน  เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ 
โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือเป็นการเดินทางท่องเที่ยวโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพโดยเฉพาะ 

 ดังนั้น สรุปได้ว่า ในงานวิจัยนี้ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวที่มีผสมผสาน
จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวกับการรักษาฟื้นฟูและการส่งเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยอาจเป็น
การแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวเพื่อทำกิจกรรมรักษาฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพหรือเป็นการเดินทางท่องเที่ยว
เพ่ือรักษาฟ้ืนฟูและส่งเสริมสุขภาพโดยเฉพาะ 

3.1.2 ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไดส้รุปประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยจำแนกตามจุดมุ่งหมาย
และรูปแบบกิจกรรมได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ 

1) การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) เป็นการท่องเที่ยวหรือพักผ่อนที่มีจุดหมาย
ปลายทางการแพทย์ ด้านการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่าง
แท้จริง โดยมีรูปแบบกิจกรรมเกี่ยวกับการบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพ เช่น การตรวจร่างกาย การรักษาโรคต่างๆ 
การทำฟัน การผ่าตัดเสริมความงาม การผ่าตัดแปลงเพศ และอ่ืนๆ เป็นต้น การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์จึงเป็น
รูปแบบการท่องเที่ยวที่มุ่งประโยชน์ต่อการบำบัดรักษาสุขภาพนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ 

2) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health/ Wellness Tourism) เป็นการท่องเที่ยว
หรือพักผ่อนที่มีจุดมุ่งหมายในการดูแลความสมดุลของสุขภาพ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ที่ส่งผลให้
รู้สึกดีมีความสุข โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งมาทำกิจกรรมในที่พักแรมหรือนอกที่พักแรมอย่างถูก
วิธีตามหลักวิชาการและมีคุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จริง  โดยมีรูปแบบกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ 
เช่น การนวด/ อบ/ ประคบสมุนไพร สุคนธบำบัด (Aroma Therapy) วารีบำบัด (Hydrotherapy) การอาบ
น้ำแร่หรือน้ำพุร้อน การฝึกกายบริหาร โยคะ การฝึกปฏิบัติสมาธิ การบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
การสวนล้างลำไส้ การแพทย์ทางเลือก และอ่ืนๆ เป็นต้น (สุจิตรา  สุคนธทรัพย์ (2560)) 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไดแ้บ่งประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็น 2 ประเภท คือ  

1)  การท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาสุขภาพ (Health Healing Tourism) เป็นการประกอบกิจกรรมใน 
การรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพนอกเหนือจากการท่องเที่ยว โดยมุ่งรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ 
เช่น การผ่าตัดเสริมความงาม การดูแลรักษาสุขภาพฟัน และการตรวจร่างกาย เป็นต้น 
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2) การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism) เป็นการท่องเที่ยวไปในแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ และพักค้างในโรงแรมหรือรีสอร์ท หรือศูนย์สุขภาพ ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่สถานที่
นั้นๆ จัดขึ้น เช่น การนวดแผนไทย การอบ/ ประคบสมุนไพร เป็นต้น (สุจิตรา  สุคนธทรัพย์ (2560)) 

3.1.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 จากนิยามของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง
ได้แบ่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพออกเป็น 2 ประเภท คือ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่เน้นการบำบัดรักษา
สุขภาพ เช่น การตรวจร่างกาย การรักษาโรคต่างๆ เป็นต้น และการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ เช่น การนวด
แผนไทย การประคบสมุนไพร เป็นต้น ดังนั้น ขอบเขตในเชิงกฎหมายที่ได้ทำการทบทวนวรรณกรรมใน
งานวิจัยนี้ จึงได้แก่ กฎหมายที่กำกับดูแลสถานประกอบการที่ให้บริการด้านการบำบัดรักษาสุขภาพ ซึ่งแก่ 
คลินิคและโรงพยาบาลเอกชนต่าง ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และ
สถานประกอบการที่ให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งได้แก่ กิจการสปา กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพ่ือ
เสริมความงาม และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย  พระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 

3.1.4 ขอบเขตการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในงานวิจัยนี้จึงได้
ทำการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยมีขอบเขตของการทบทวนวรรณกรรม
ครอบคลุมงานวิจัยในประเด็นศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ
ประเทศไทย  ความต้องการการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที ่ยว การจัดการห่วงโซ่คุณค่าของ
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แนวทางการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของประเทศไทย   

3.2 การทบทวนวรรณกรรมกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

3.2.1 กฎหมายสถานพยาบาล 

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่เน้นการบำบัดรักษาสุขภาพ เช่น การตรวจร่างกาย การรักษาโรคต่างๆ 
เป็นต้นจะถูกกำกับดูแลโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 โดยมีกรมส่งเสริมบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ โดยการกำกับดูแล
สถานพยาบาลซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

(1) สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) ได้แก่ คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม 
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกการแพทย์แผนไทย 
หมายความว่า คลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ คลินิกเฉพาะทาง สหคลินิก  
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(2) สถานพยาบาลประเภทที ่ร ับผู ้ป่วยไว้ค ้างคืน  (โรงพยาบาล) ซึ ่งได้แก่ โรงพยาบาลทั ่วไป 
โรงพยาบาลทันตกรรม โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โรงพยาบาลกายภาพบำบัด  โรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง โรงพยาบาลเฉพาะ
ประเภทผู้ป่วย 

กฎหมายสถานพยาบาลมีความเกี ่ยวข้องกับผู ้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและผู ้ดำเนินการ
สถานพยาบาล โดยผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลจึง
จะประกอบกิจการสถานพยาบาลได้ และผู้ดำเนินการสถานพยาบาลก็ต้องได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการ
สถานพยาบาลจึงจะเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลได ้

ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและผู้ดำเนินการมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายร่วมกันใน
การควบคุมและดูแลการประกอบกิจการสถานพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการ 

นอกจากนั้นกฎหมายนี้ยังเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่มาใช้บริการ โดยกฎหมายได้กำกับดูแลลักษณะของ
สถานพยาบาล และลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลให้เป็นไปโดยเหมาะสมแก่ผู้ป่วย โดยได้มี
กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล  พ.ศ. 2558 ซึ่ง
กำหนดให้คลินิกต้องตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวก ปลอดภัย มีอาคารที่มั่นคงแข็งแรง ไม่อยู่ในสภาพชำรุดและเสี่ยง
ต่ออันตรายจากการใช้สอย บริเวณทั้งภายนอกและภายในต้องสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดแบ่งพื้นที่ใช้
สอยอย่างเหมาะสม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย มีห้องตรวจหรือห้องให้การรักษาเป็นสัดส่วนและ
มิดชิด มีห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ ไม่มีกลิ่นอับทึบ มีระบบ
การเก็บและกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม มีระบบการควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสม 

ในกรณีของโรงพยาบาล ก็ต้องตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวก ปลอดภัย โครงสร้างของอาคารต้องไม่ติดกับ
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น อาคารที่ให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป จะต้องมีลิฟท์บรรทุกเตียงผู้ป่วยอย่าง
น้อยหนึ่งตัว ต้องจัดสถานที่และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และผู้พิการแต่ละประเภท
โดยอย่างน้อยต้องมีทางลาดเอียง ราวเกาะ และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ไว้ในภาคผนวก จ 

3.2.2 กฎหมายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ เช่น การนวดแผนไทย การประคบสมุนไพร เป็นต้น ถูกกำกับดูแล
โดยพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 ซ่ึงเป็นกฎหมายที่กำกับดูแลสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ โดยมีกรมส่งเสริมบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการ
บังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ซึ่งได้แก่ 

(1) กิจการสปา  

(2) กิจการนวดเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมความงาม  
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(3) กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 

 กฎหมายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีความเกี่ยวข้องกับ ผู้ประกอบกิจการสปา ผู้ประกอบกิจการ
นวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม ผู้ประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดยผู้ประกอบการ
เหล่านี้จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนั้นผู้รับอนุญาตประกอบกิจการ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพยังมีหน้าที่ตามกฎหมายหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชื่อสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพจะต้องไม่ใช้คำหรือข้อความที่มีลักษณะชักชวนหรือโอ้อวดเกินความจริง หรือทำให้บุคคลทั่วไป
เข้าใจว่าสถานที่ดังกล่าวว่ามีการบำบัดรักษาโรค ไม่สื่อความหมายในทางลามก อนาจาร หรือขัดต่อความสงบ
เรียบร้อย ขนบธรรมเนียม ศีลธรรมอันดีงาม และหน้าทีอ่ื่นตามกฎหมาย 

 นอกจากนั้นกฎหมายยังเกี่ยวข้องกับผู้จัดการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และมีหน้าที่ตามกฎหมายในการควบคุมดูแลการบริการ อุปกรณ์ 
ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ และใช้ได้อย่างปลอดภัย และหน้าที่อ่ืน
ตามกฎหมาย 

 กฎหมายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพยังมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้
ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ซึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการต่อกรมส่งเสริมบริการสุขภาพ 

 ผู้ใช้บริการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับกฎหมายสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
ในฐานะผู ้มี ่จะได้ประโยชน์จากมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการที ่กำหนดโดย
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
ประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม  พ.ศ. 2560 ซึ่งกำกับดูแลการจัด
บริเวณสถานที่ที่ให้บริการให้มีเหมาะสม มีความปลอดภัย และมีมาตรฐานในการให้บริการตามประเภทของ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ไว้ใน
ภาคผนวก จ  

3.3 การทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พบว่าในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่
เกี ่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในงานวิจัยนี้จึงได้ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่
น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว พบว่าเริ่มมี
การวิจัยเกี ่ยวกับการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา และสามารถจัดกลุ ่มประเด็น
การศึกษาได้ 6 ประเด็น ดังนี้ 1) ประเด็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 2) ประเด็นพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3) ประเด็นการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4). ประเด็นศักยภาพ
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย 5) ประเด็นปัญหาการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านการ
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ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย และ 6) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย ซึ่งใน
ประเด็นเหล่านี้มีการศึกษาท้ังในเชิงพ้ืนที่ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค อีกท้ังพบว่าการศึกษา
เชิงพื้นที่ระดับจังหวัด นักวิจัยส่วนใหญ่ได้ศึกษาในจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เช่น ภูเก็ต กรุงเทพฯ 
เชียงราย เชียงใหม่ เป็นต้น รายละเอียดของผลงานวิจัยในแต่ละประเด็นมีดังนี้ 

3.3.1 ประเด็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ประเด็นการวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พบว่าเป็นประเด็นการศึกษา
ในยุคแรกๆ ของการวิจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ งานวิจัยที่น่าสนใจเป็นงานวิจัยที่ดำเนินการโดยวัชรี  
ดำศรี และคณะ (2548) ซึ่งได้สำรวจปริมาณผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโรงพยาบาลในจังหวัด
ภูเก็ต พบว่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต สามารถจำแนกได้เป็น 2 
ประเภท คือ 1. บริการด้านการแพทย์ ได้แก่ (1) บริการตรวจสุขภาพ (2) บริการทันตกรรม (3) บริการ
ศัลยกรรม (4) บริการแก้ไขผิวพรรณและความงาม (5) บริการล้างสารพิษ เช่น การฟอกเลือดสำหรับผู้เป็นโรค
ไตวาย เป็นต้น (6) บริการแก้ไขสายตาด้วยวิธี Lasik (7) บริการคลอดบุตร และ 2. บริการด้านการส่งเสริม
สุขภาพ ได้แก่ (1) บริการแพทย์แผนไทย เช่น การนวดแผนไทย เป็นต้น (2) บริการแพทย์แผนจีน เช่นการ
ฝังเข็ม เป็นต้น โดยเป็นการผนวกผลิตภัณฑ์บริการด้านการแพทย์และบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพของ
โรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมเข้ากับโปรแกรมการท่องเที่ยว โดยจัดแผนการส่งเสริมการขายผ่านบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
ทำตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการวิจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย
เริ่มต้นจากการวิจัยเชิงพื้นที่โดยเริ่มจากจังหวัดภูเก็ตที่เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่สุดจังหวัดหนึ่ง
ในประเทศไทย 

3.3.2 ประเด็นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

สำหรับงานวิจัยที่มีประเด็นการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พบว่าเป็นประเด็นที่มี
การศึกษาตั ้งแต่ในยุคแรกๆ และมีการศึกษาอย่างต่อเนื ่องมาถึงปัจจุบัน โดยมีการศึกษาในมิติย ่อยที่
หลากหลาย เช่น การสำรวจความต้องการของนักท่องเที่ยว การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ลักษณะ
ส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว พฤติกรรมการใช้บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งการศึกษาพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในมิติต่างๆ เหล่านี้สามารถนำผลการศึกษามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น การ
คาดการณ์การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ การส่งเสริมการตลาดเพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยว แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยให้ตรงกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เป็นต้น โดย
งานวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวมีทั้งศึกษานักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อย่างไรก็
ตามพบว่างานวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีจำนวนมากกว่างานวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

งานวิจัยในประเด็นเกี ่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพในมิติความต้องการของ
นักท่องเที่ยว พบว่าจุดมุ่งหมายของการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คือ 
ต้องการพักผ่อนทั้งทางร่างกายและจิตใจ และการนันทนาการ ส่วนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ใช้ภูมิปัญญาไทย
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ที่เลือกใช้บริการ คือ การนวดแผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (สุจิตรา สุคนธทรัพย์และคณะ, 2560) ซึ่งสอดคล้อง
กับความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ตที่มีความต้องการใช้บริการนวด
แผนไทยมากที่สุด และรองลงมาคือเมดิคอลสปา สำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ นักท่องเที่ยวกมีความสนใจด้วย
เช่นกัน เช่น การตรวจสุขภาพประจำปีการทำฟัน ศัลยกรรมตกแต่ง เป็นต้น (วัชรี ดำศรี และคณะ , 2548) 
นอกจากนี้กลุ่มผู้สูงอายุชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่มีความต้องการใช้
บริการนวดฝ่าเท้า สปาประเภทนวดผ่อนคลาย โดยต้องการสถานบริการสปาที่ให้บริการผสมผสานกับบริการ
ทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญ (Medical Spa) และมีความต้องการใช้บริการดูแลสุขภาพจากสถานพยาบาลที่
ตรวจสุขภาพท่ัวไป รวมถึงมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเพ่ือสุขภาพ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลกส่วนใหญ่นิยมใช้บริการนวดหรือสปา แต่ไม่มีความต้องการใช้
บริการด้านการดูแลสุขภาพจากสถานพยาบาล (ธีรพร บุณยรัตพันธ์ และคณะ , 2553) ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเลือกกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในระหว่างการท่องเที่ยว คือ ราคา คุณถาพการให้บริการ และความมั่นใจใน
ความรู้ความสามารถของบุคคลผู้ให้บริการ ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่
เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยมีรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง และต้องการมี
บรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นแรงจูงใจหลัก (สุจิตรา สุคนธทรัพย์
และคณะ, 2560) 

สำหรับงานวิจัยที่ศึกษาในมิติความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พบว่ามี
การศึกษาเชิงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งรายงานนี้รายงานว่า นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีความ 
พึงพอใจ (หลังการใช้บริการ) สูงกว่าความคาดหวัง (ก่อนการใช้บริการ) ในด้านความสามารถในการบริการ 
ด้านความรู้ในงานและความมีอัธยาศัยของพนักงานบริการ ด้านความห่วงใยเอาใจใส่ อย่างไรก็ตามด้าน
องค์ประกอบทางกายภาพนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีความพึงพอใจน้อยกว่าความคาดหวัง ส่วน
ด้านความพร้อมที่จะให้บริการได้รับความพึงพอใจในระดับที่สูงกว่าความคาดหวังของนักท่องเที ่ยวชาว
ต่างประเทศ แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจในระดับที่ต่ำกว่าความคาดหวัง สำหรับด้านคุณภาพของ
ให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวัง ทั้งนี้เนื ่องจาก
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเรื่องคุณภาพของสินค้ามากกว่าราคา (วัชรี ดำศรี และคณะ, 2548) ในมิติเกี่ยวกับ
ราคาของการบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พบว่ามีความขัดแข้งกับการศึกษาอีก 8 ปีต่อมาที่ดำเนินการศึกษา
โดย กันต์สินี กันทะวงศ์วาร และคณะ (2556) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เลือกมาใช้บริการ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยด้วยเหตุผลทางด้านราคาเป็นสำคัญ นอกจากนี้งานวิจัยฉบับนี้ยังพบว่า 
นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์พึงพอใจกับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยและมีแนวโน้มที่จะกลับมาใช้
บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยอีก อีกทั้งได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์และพฤติกรรมใน
อนาคต พบว่าคุณค่าที่น ักท่องเที ่ยวชาวต่างชาติได้รับจากการใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย 
โดยเฉพาะในเรื่องของความคุ้มค่าเงินเป็นประสบการณ์ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจโดยรวมและจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมในอนาคตของนักท่องเที ่ยวเชิงการแพทย์มากกว่าประสบการณ์ที ่ได้รับจากคุณภาพของการ
ให้บริการ  
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การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล พบว่า รายได้ อายุ 
ภูมิภาค ประเภทของสปาที่ใช้บริการ เมนูสปาที่ใช้บริการ (Menu) และการจองการใช้สปา มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้จ่ายในบริการสปาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างมีนัยสำคัญ (อัครพงศ์ อ้ันทอง และคณะ, 
2556) สำหรับการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่
เลือกมาใช้บริการในประเทศไทยโดยอาศัยข้อมูลจากเพื่อน ญาติ หรือการอ่านรีวิวของนักท่องเที่ยวทีเ่คยมาใช้
บริการแล้ว (กันต์สินี กันทะวงศ์วาร และคณะ, 2556; สุจิตรา สุคนธทรัพย์และคณะ, 2560) โดยบริการทาง
การแพทย์ที ่นักท่องเที ่ยวส่วนใหญ่เลือกใช้บริการ ได้แก่ การศัลยกรรมความงาม (Cosmetic surgery) 
ระยะเวลาพำนักอยู่ในประเทศไทยเฉลี่ย 23 วัน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยระหว่างพำนักอยู่ในประเทศไทยประมาณ 
346,000 บาท/คน ซ่ึงเป็นค่าบริการทางการแพทย์เฉลี่ยประมาณ 172,000 บาท/คน เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวเฉลี่ยประมาณ 174,000 บาท/คน ซึ่งผู้ใช้บริการร้อยละ 87 เป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการทาง
การแพทย์ด้วยตนเอง (กันต์สินี กันทะวงศ์วาร และคณะ, 2556) นอกจากนี้งานวิจัยในปีเดียวกันของ อัครพงศ์ 
อั้นทอง และคณะ (2556) พบว่าการท่องเที่ยวในแต่ละทริปนักท่องเที่ยวได้ใช้บริการสปาไทยเฉลี่ย 2 ครั้ง มี
ค่าใช้จ่ายการใช้บริการสปาเฉลี่ย 840 บาท/ครั้ง ซึ่งเมนูนวดแผนไทยเป็นเมนูที่นิยมมากที่สุด นอกจากนี้ยัง
พบว่า ผู้ใช้สปาที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุด (Biggest spa spender) มีค่าใช้จ่ายสปา 6,621 บาท ได้แก่ นักท่องเที่ยว 
สปาผู้มีรายได้มากกว่า 120,000 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี ผู้มีอายุ 55 ปีขึ้นไป เป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก เป็นผู้ใช้บริการโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ทสปา เป็นผู้ใช้บริการเมนูสปามากกว่า 2 เมนูในการท่องเที่ยวครั้ง
และจองการใช้บริการสปาผ่านเว็บไซต์สปา 

3.3.3 ประเด็นการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

สำหรับประเด็นการวิจัยด้านการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พบว่า การประชาสัมพันธ์เป็น
เครื่องมือสำหรับการส่งเสริมการตลาดที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกใช้ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ด้วย  
การบอกต่อและการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก  (นิออน ศรีสมยง, 
2559) ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศถูกนํามาใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยว ในรูปแบบของ
เว็บไซต์เป็นหลัก และมีการใช้งานอีเมล์และซอฟต์แวร์ประเภท Live Chat สําหรับสื่อสารแบบเรียลไทม์
ระหว่างผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ดำเนินการประชาสัมพันธ์และการตลาด
ด้วยตนเอง (ลัดดาวัลย์ แก้วกิตติพงษ์, 2559)  

3.3.4 ประเด็นศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย 

การศึกษาประเด็นศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย พบว่ามีการศึกษาในเชิง
พ้ืนที่ระดับจังหวัด และระดับประเทศ งานวิจัยเชิงพ้ืนที่ระดับจังหวัด ได้แก่ งานวิจัยทีศ่ึกษาเกี่ยวกับมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการบริการเชิงสุขภาพที่ในจังหวัดเชียงราย โดยพบว่าศักยภาพและ
ความพร้อมของผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงรายยังอยู่ในระดับต่ำ  (ศุภ
สิน สุริยะ และคณะ, 2550) นอกจากนี้มีงานวิจัยที่ศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับพ้ืนที่ในเขต
กรุงเทพมหานคร รายงานว่า จุดแข็งในการดำเนินงานของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (การแพทย์
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ทางเลือก) คือ การสร้างนวัตกรรม ความเชี่ยวชาญของแพทย์หรือผู้ให้การบำบัดรักษา มาตรฐานการให้บริการ 
ลักษณะเฉพาะของการแพทย์ทางเลือก สมุนไพรและภูมิปัญญาไทย และรูปลักษณ์ของสถานประกอบการ 
สำหรับจุดอ่อนได้แก่ ราคาค่าบริการ ระยะเวลาการรักษา และการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (นิออน ศรีสมยง, 
2559) 

สำหรับการศึกษาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (เมดิคัล) ของ
ประเทศไทย พบว่าในประเทศไทยมีโรงพยาบาลและคลีนิคโดยเฉพาะคลีนิคทันตกรรมที่มีศักยภาพจำนวนมาก
กระจายอยู่ในทั่วประเทศ (ลัดดาวัลย์ แก้วกิตติพงษ์ , 2559) อีกทั้งพบว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทาง
การแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย โดยมีส่วนแบ่งตลาดสูงกว่าประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค 
(กันต์สินี กันทะวงศ์วาร และคณะ, 2556) นอกจากนี้มีงานวิจัยหลายฉบับที่ศึกษาปัจจัยสู่ความสำเร็จของการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย พบว่าภาพลักษณ์ที่สำคัญของสปาไทยทำให้ประเทศไทยได้เปรียบในธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์กว่าประเทศอ่ืนๆ เนื่องจากวัฒนธรรมไทยมีความอ่อนโยน 
ผู้ให้บริการมีมิตรไมตรีจิตต่อนักท่องเที่ยวทุกชาติที่มาเยือน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย (Thainess) ที่ไม่
ต้องปรุงแต่ง อีกทั้งทั้งบุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับจากนานาชาติ จึงทําให้
ทรัพยากรบุคคลผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยเป็นข้อได้เปรียบในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ นอกจากนี้ความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบราคากับคุณภาพของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพยังเป็นจุดแข็งของ
ไทยที่สามารถแข่งขันได้กับประเทศอื่นได้ (มโน เมตตานันโท เลาหวนิช และคณะ, 2557; อัครพงศ์ อั้นทอง 
และคณะ, 2556) จึงกล่าวได้ว่าประเทศไทยมีความเหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางรองรับการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพในภูมิภาคอาเซียน (มโน เมตตานันโท เลาหวนิช และคณะ, 2557) นอกจากนี้ อัครพงศ์ อั้นทอง และ
คณะ (2556) ได้วิเคราะห์ว่าแรงจูงใจในการใช้สปาไทยมีอิทธิพลต่อประสบการณ์และพฤติกรรมในอนาคตของ
นักท่องเที่ยวมากกว่าภาพลักษณ์ของสปาไทย โดยความต้องการผ่อนคลายและส่งเสริมสุขภาพเป็นแรงผลักที่ มี
ความสำคัญมากที่สุด ขณะที่ความมีชื่อเสียงของสปาไทยจะเป็นแรงดึงดูดที่สำคัญ ในขณะที่ความเป็นไทยเป็น
ภาพลักษณ์ที่สำคัญของสปาไทย 

นอกจากนี้ วิภาวดี ลี้มิ่งสวัสดิ์ และคณะ (2560) ได้ศึกษาศักยภาพและจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพที่มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเอเชีย พบว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีความโดด
เด่นในเอเชียมี 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ ในภาพรวมพบว่าแต่ละประเทศมีรูปแบบการบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีเอกลักษณ์ โดยใช้
วัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นจุดขาย เช่น การอาบน้ำพุร้อน “ออนเซ็น” อาหารสุขภาพของประเทศญี่ปุ่น การรักษา
ด้วยแพทย์ทางเลือกและการใช้ศาสตร์อายุรเวทของประเทศอินเดีย การแพทย์แผนจีน การอาบ/แช่ในบ่อน้ำแร่ 
การนวดแผนจีน การทำกัวซา (ขูดขับพิษ) ป๋ากว้าน (Cupping) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ความมีชื่อเสียงในเรื่อง
การทำซาวน่าและอาหารสุขภาพ อีกทั ้งพบว่าบางประเทศมีจุดอ่อนในเกี ่ยวกับความสะอาด มารยาทผู้
ให้บริการบุคลากรไม่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ ไม่มีข้อมูลแหล่งท่องเที่ ยวเป็นภาษาอังกฤษ การ
คมนาคมไม่สะดวก และบางประเทศมีอุปสรรคเกี่ยวกับอากาศที่หนาวจัด การเกิดโรคระบาด ความขัดแย้งกับ
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ประเทศข้างเคียง และการเมืองภายในประเทศ นอกจากนี้มีงานวิจัยที่ดำเนินการโดย รัตนา  ปานเรียนแสน 
และคณะ (2560) ที่ศึกษาศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยเปรียบเทียบแต่ละประเทศในภูมิภาค
เอเชีย พบว่าในประเทศต่าง ๆ มีการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เน้นไปที่การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์  
(Medical Tourism) ยกเว้นประเทศญี่ปุ ่นที่เน้นไปที่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ส่วน
องค์ประกอบของรูปแบบศูนย์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพในเอเชีย ประกอบด้วยหน่วยงานหลัก 4 หน่วยงาน คือ หน่วยจัดการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
การตลาด หน่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ หน่วยประสานงานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน และ
หน่วยพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งแต่ละหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นต้องทํางานสอดคล้องไป
ด้วยกันเพ่ือให้การผลักดันเครือข่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ขับเคลื่อนไปพร้อมกัน 

3.3.5 ประเด็นปัญหาการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบประเด็นปัญหาการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพของไทยทั้งในระดับผู้ประกอบการแต่ละราย ระดับธุรกิจ และระดับประเทศ กล่าวคือ ปัญหาในระดับ
ผู้ประกอบการซึ่งงานวิจัยที่ศึกษาโดย วิภาวดี ลี้มิ่งสวัสดิ์ และคณะ (2560) รายงานว่าบุคลากรไม่สามารถ
สื่อสารภาษาต่างประเทศได้ รวมถึงการไม่มีข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ และการขาดช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

ส่วนปัญหาในระดับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พบว่า ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในธุรกิจ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีความร่วมมือกันน้อยมาก เช่น การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแลกเปลี ่ยน
ข้อมูลกันระหว่างผู้ประกอบการแต่ละราย หรือการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ เป็นต้น ทั้งนี้พบว่าความ
ร่วมมือส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของสมาคม (association) ซึ่งกิจกรรมหลักเน้นไปที่การทำการตลาดร่วมกัน
เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้พบว่าประเทศไทยมีตัวแทนการท่องเที่่ยวน้อยรายที่มีความเชี่ยวชาญในกลุ่มบริการ
ทางการแพทย ์(ลัดดาวัลย์ แก้วกิตติพงษ์, 2559) 

สำหรับปัญหาที่เกี ่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย พบว่า
หน่วยงานสนับสนุนขาดการผลักดันและการดำเนินการอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ในขณะที่สถาน
ประกอบการถึงแม้จะมีความพร้อมและมีศักยภาพในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถรองรับจำนวนผู้มาใช้บริการ
จำนวนมากได้ (ศุภสิน สุริยะ และคณะ, 2550) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในอีก 6 ปีต่อมา ที่พบว่าการพัฒนา
ของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยที่ผ่านมาเป็นการขับเคลื่อนของภาคเอกชนเป็นหลัก โดยอาศัยบริษัท
ต ัวแทนท่องเที ่ยวเช ิงการแพทย์  (Medical tourism facilitator) เป ็นช ่องทางสำคัญในการหาล ูกค้า
ชาวต่างชาติ (กันต์สินี กันทะวงศ์วาร และคณะ, 2556) นอกจากนี้ยังพบอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพการ
แข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยในหลายมิติ ได้แก่ การขาดความต่อเนื่องของการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ สถานการณ์บ้านเมือง ภาพลักษณ์ในแง่ลบของธุรกิจแอบแฝง และความมีมาตรฐานของสมุนไพรไทย 
(นิออน ศรีสมยง, 2559; วิภาวดี ลี้มิ่งสวัสดิ์ และคณะ, 2560) 
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3.3.6 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย 

ประเด็นการศกึษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชิงพ้ืนที่ในระดับจังหวัด มีการ
วิจัยที่ที่ดำเนินการโดย ปวารณา อัจฉริยบุตร และคณะ (2561) ได้ศึกษาการยกระดับมาตรฐานการบริการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการพัฒนากลยุทธ์การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการสปาเพ่ือเชื่อมโยงกับการ
บริการเชิงสุขภาพอื่นๆ ในจังหวัดภูเก็ต ผลของการศึกษาทำให้ได้แผนปฏิบัติการ จำนวน 4 แผน ได้แก่ 1) 
แผนปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสปาเพื่อสุขภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ให้
บริการมืออาชีพ สามารถให้บริการเชิงส่งเสริมสุขภาพอย่างมีคุณภาพในมาตรฐานระดับสากล ตามหลักสูตรที่
กฎหมายกำหนดโดยมอบหมายให้สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 2) แผนปฏิบัติการสนับสนุนการมีสว่น
ร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุมชน หรื อ การ
นำเข้าผลิตภัณฑ์มาใช้ในการบริการสปาจากภาคชุมชนท้องถิ่นที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้การรับรองคุณภาพ
มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายกำหนด 3) แผนปฏิบัติการสนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับสถานพยาบาล/ผู้
ให้บริการเชิงการแพทย์ในการให้บริการนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ 4) แผนปฏิบัติการสนับสนุนให้สถาน
ประกอบการสปาที่มีการเชื่อมโยงการบริการกับสถานประกอบการที่ให้บริการเชิงการแพทย์ มีระบบการ
ติดตาม ระบบการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และมีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
รวมถึงสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสถานประกอบการเชิงการแพทย์ที่มีการส่งต่อการบริการระหว่าง
กัน 

นอกจากนีป้ระเด็นการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับประเทศ มีงานวิจัยรายงานว่า 
ความสําเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยต้องอาศัยความร่วมมืออันดีของหน่วยงานทั้ง 
ภาครัฐ เอกชน นักท่องเที่ยว รวมทั้งชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง
และยั ่งยืน (มโน เมตตานันโท เลาหวนิช และคณะ , 2557) อีกทั ้งมีงานวิจัยที ่ศึกษาแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรในธุรกิจการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย เนื ่องจากบุคลากรในธุรกิจ 
การท่องเที่ยวเป็นจุดแข็งที่ทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันเหนือกว่าประเทศอ่ืน ๆ งานวิจัยดังกล่าว
ดำเนินการโดย เรณุมาศ มาอุ่น และคณะ (2560) ซึ่งได้นำเสนอรูปแบบมาตรฐานสำหรับการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพสูงและมีคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งได้จัดทำในรูปของ “ศูนย์พัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ” ประกอบด้วยหน่วยงานภายในศูนย์ 4 หน่วยงานที่สัมพันธ์กัน ได้แก่ 1) หน่วยประชาสัมพันธ์และ
บริการข้อมูลข่าวสาร 2) หน่วยทดสอบและประเมินมาตรฐานสมรรถนะ 3) หน่วยจัดการพัฒนาบุคลากร และ 
4) หน่วยจัดการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ทั้งสี่หน่วยดังกล่าวต้องทำงานร่วมกันบนพื้นฐานของแนวคิดเชิงระบบ 
โดยรัฐต้องกำหนดเป็นนโยบายและมีมาตรการทางกฎหมายรองรับ และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง คือ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักเพื่อรองรับการดำเนินงานในด้านนี้  จึงทำให้กล่าว
ได้ว่า รูปแบบมาตรฐานที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้น สามารถพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบในการจัดการท่องเที่ยว
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เชิงสุขภาพให้มีมาตรฐานสมรรถนะและได้รับการรับรองณวุฒิวิชาชีพ สามารถจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้
อย่างมีคุณภาพสูง 

 



63 

บทที่ 4 
ปัญหาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ: มุมมองของผู้ประกอบการ 
 

บทนี้จะเป็นนำเสนอผลการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมีหัวข้อย่อย 4 หัวข้อ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างการวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูล และการนำเสนอปัญหาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จากมุมมองของผู้ประกอบการ 

4.1 กลุ่มตัวอย่างการวิจัย 

การวิจัยนี้มีวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling technique) ที่มุ่งพิจารณา
จากลักษณะของตัวอย่างให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอรเ์น็ต 
และคัดเลือกองค์กรที่มีความเหมาะสมในการให้ข้อมูลในประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ กล่าวคือเป็นองค์กรที่ให้บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ถูกกฎหมายและไม่มีบริการแฝงเร้น ทั้งนี้ผู้วิจัย
จึงได้กำหนดลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเป็น 4 กลุ่ม เพื่อมุ่งตอบวัตถุประสงค์การวิจัยได้อย่างชัดเจนและ
วิเคราะห์ปัญหาด้านกฎหมายที่ผู้ประกอบการแต่ละประเภทอาจประสบปัญหาที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างท้ัง 4 
กลุ่ม ได้แก่  

1. กลุ่มผู้ประกอบการสปาแบบมีทีพั่ก (Hotel and resort spa)  
2. กลุ่มผู้ประกอบการสปาหรือนวดแบบไม่มีทีพั่ก (Day spa)  
3. กลุ่มกิจการดูแลผู้สูงอาย*ุ   
4. กลุ่มสถานพยาบาลที่มีบริการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ  

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ติดต่อขอสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 29 องค์กร ได้รับตอบรับการให้สัมภาษณ์จำนวน 11 องค์กร ดัง
แสดงในตารางที่ 15 

 

 

 

 

 

 
* ปี 2563 ได้มีกฎกระทรวงกำหนดให้กิจการการดูและผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงเป็นสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 28 มกราคม 2564 จึงได้เพ่ิมกลุ่มตัวอย่างกิจการดูแลผู้สูงอายุในการศึกษาครั้ง
นี้ด้วย 



64 

ตารางที่ 15 จำนวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มตัวอย่างที่ได้ติดต่อเพ่ือขอสัมภาษณ์และที่ได้ให้สัมภาษณ์ 

กลุ่มตัวอย่าง จำนวนองค์กรองค์กร 

ที่ติดต่อเพื่อขอสัมภาษณ์ (แห่ง) 

จำนวนองค์กร 

ที่ได้ให้สัมภาษณ์ (แห่ง) 

ผู้ประกอบการสปาแบบมีที่พัก  

(Hotel and resort spa) 

3 1 

ผู้ประกอบการสปาหรือนวดแบบไม่มีที่
พัก (Day spa) 

15 4 

กิจการดูแลผู้สูงอาย ุ 8 4 

สถานพยาบาล 3 2 

รวม 29 แห่ง 11 แห่ง 

 

4.2 วิธีการศึกษาวิจัย 

วิธีการศึกษาวิจัยประกอบด้วย 

1. การศึกษาเอกสาร ได้แก่ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

2. การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่
ประกอบด้วยชุดคำถามปลายเปิดที่ได้เตรียมไว้ก่อนการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง โดยประเด็นคำถามการสัมภาษณ์
และการสนับสนุนข้อมูลการวิจัยนั้น มีดังนี ้

  1. กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้อำนวยความสะดวกต่อการทำธุรกิจ/การให้บริการการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างไรบ้าง 

  2. กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจ/การให้บริการการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพอย่างไรบ้าง 

  3. จากอุปสรรคด้านกฎหมายที่ส่งผลต่อการทำธุรกิจ/การให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ท่านคิดว่าควรแก้ไขอย่างไรบ้าง 

  4. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ทั้งนี้ การใช้คำถามปลายเปิดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้ตอบคำถามได้อธิบายอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะเปิด
โอกาสให้ผู้สัมภาษณ์สามารถถามเจาะลึกในประเด็นที่น่าสนใจเพ่ือเป็นแนวทางในการค้นพบข้อมูลเชิงลึก โดย
ผู้วิจัยได้ค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และคัดเลือกองค์กร/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมในการให้ข้อมูล 
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หลังจากนั้นได้ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานด้วยช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมลล์ โชเชี่ยลมีเดียต่างๆ 
เช่น ไลน์ แมสเซนเจอร์ (Messenger) ส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์การให้สัมภาษณ์ ขอบเขตการศึกษาวิจัย 
ประเด็นคำถามในการขอสัมภาษณ์ และประวัติของหัวหน้าโครงการวิจัย (ได้แสดงในภาคผนวก ก) เพื่อทำให้
ผู้ให้ข้อมูลเกิดความไว้วางใจในการให้ข้อมูล การสัมภาษณ์ได้ใช้ช่องทางหลากหลายขึ้นอยู่กับความสะดวกของ
ผู้ให้สัมภาษณ์ ทั้งนีช้่องทางการสัมภาษณ์ ได้แก่ การสัมภาษณ์ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom การสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์ และการเดินทางไปสัมภาษณ์ที่สถานประกอบการของผู้ให้สัมภาษณ์ โดยก่อนเริ่มการสัมภาษณ์
ทุกช่องทาง ผู้วิจัยได้ขออนุญาตบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านยินดีที่จะให้
บันทึกเสียง  

ทั้งนี้จากการติดต่อประสานงานเพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้สัมภาษณ์ ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า หากติดต่อ
ไปยังสถานประกอบการโดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่จะมีขั ้นตอนและข้อคำถามเกี่ยวกับการ
ศึกษาวิจัยค่อนข้างมากและใช้เวลาการประสานงานค่อนข้างนาน และสถานประกอบการบางแห่งปฏิเสธการ
ให้สัมภาษณ์ อย่างไรก็ตามหากติดต่อประสานงานกับสมาคมหรือสมาพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเ ชิง
สุขภาพส่วนใหญ่จะได้รับการประสานงานเป็นอย่างดีและรวดเร็วอย่างมาก เนื่องจากสมาคมหรือสมาพันธ์
เหล่านี้ให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับประเด็นกฎหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจอย่าง
มาก 

4.3 แนวทางการตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ โดยการประยุกต์ใช้หลักสามเส้า (Triangulation) ซึ่งเป็นวิธีการแสวงหาความน่าเชื่อถือของข้อมูล
จากแหล่งที่แตกต่างกันเพ่ือนำมาเปรียบเทียบซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้หลักสามเส้าใน 3 รูปแบบ 
ดังนี้  

1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation) หมายถึง การตรวจสอบว่าข้อมูลที่นักวิจัย
ได้มาถูกต้องหรือไม่ โดยการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มากจากแหล่งต่างๆ ว่าเหมือนกันหรือไม่ หากพบว่าข้อมูลที่
ได้มาจากแต่ละแหล่งเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ (สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, 2563) ใน
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร เช่น กฎหมาย 
งานวิจัย เป็นต้น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ถอดเทปการบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ และใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร
มาตรวจสอบกับเอกสารการถอดเทป พบว่าข้อมูลจากทั้ง 2 แหล่งมีความเหมือนกัน จึงกล่าวได้ว่าข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์มีความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ  

2. การตรวจสอบสามเส้าโดยการทบทวนข้อมูล (Review triangulation) หมายถึง การให้บุคคล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการวิจัยซึ่งไม่ใช่คณะนักวิจัยได้ทำการทบทวนข้อมูลที่ได้มา ทั้งนี้บุคคลดังกล่าว
อาจเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวิจัยหรือไม่ก็ได้ (สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, 2563) ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ให้ผู้ให้
สัมภาษณ์ตรวจสอบข้อมูลภายหลังการสัมภาษณ์ กล่าวคือหลังการสัมภาษณ์ทุกครั้งผู ้วิจัยได้ช่วยกันสรุป
ประเด็นสำคัญที่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวถึงให้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ฟัง และให้ผู้สัมภาษณ์ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
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ของการสรุปประเด็นของผู้วิจัย พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นสอดคล้องกับการสรุปประเด็น ทั้งนี้มีผู ้ให้
สัมภาษณ์บางท่านได้ขยายความการสรุปในบางประเด็นเพ่ิมเติม การดำเนินในขั้นตอนนี้เป็นการแก้ไขข้อจำกัด
ของการวิจัยที่มีระยะเวลากระชั้นชิดซึ่งผู้วิจัยไม่ระยะเวลาเพียงพอที่จะนำเอกสารการถอดเทปส่งกลับไปให้
ผู้ให้สัมภาษณ์ตรวจสอบได้  

3. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิเคราะห์ข้อมูล (Analyst triangulation) หมายถึง การใช้ผู้วิเคราะห์
ข้อมูลที ่เก็บมาจากภาคสนามตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ต่างคนต่างวิเคราะห์ข้อมูล แล้วนำผลการวิเคราะห์มา
เปรียบเทียบกัน (สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, 2563) ในงานวิจัยนี้ หลังจากการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ด้วยการประยุกต์ใช้หลักสามเส้าใน 2 รูปแบบแรกดังที่กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยทั้ง 2 คนต่างคนต่างวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้จากการศึกษาเอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยทั้ง 2 คนวิเคราะห์โดยกระบวนการคัดกรองและ
คัดแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์เนื ้อหา (Content analysis) ตามประเด็น (Topic) ที่ได้ค้นพบ 
หลังจากการวิเคราะห์แล้ว ผู้วิจัยทั้ง 2 คน ได้นำผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบประเด็นและเนื้อหาเพ่ือ
ตรวจสอบความเหมือนและความต่างของประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าประเด็นการวิเคราะห์ส่วนใหญ่มี
ความใกล้เคียงกัน 

เมื่อผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลและได้วิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็น
ที่ได้ค้นพบแล้ว หลังจากนั้นจึงดำเนินการพรรณนาเชิงอุปนัย ( Inductive) เพื่อมุ่งตอบวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยในแต่ละวัตถุประสงค์ 

4.4 ปัญหาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จากมุมมองของผู้ประกอบการ 

4.4.1 ปัญหาด้านกฎหมายเกี่ยวกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

4.4.1.1 ปัญหาความซ้ำซ้อนและความไม่ชัดเจนของกฎหมาย 

1) ปัญหาการซ้ำซ้อนกันของใบอนุญาตต่าง ๆ 

จากการสัมภาษณผ์ู้ประกอบการสปาแบบมีที่พัก (Hotel and resort spa) ผู้ประกอบการให้ข้อมูลว่า  
แม้ว่าการประกอบกิจการสปาจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 โดยต้อง 
ได้ร ับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื ่อสุขภาพ แต่เนื ่องจากกิจการ resort spa นั้น
ประกอบด้วยกิจการสปาและกิจการรีสอร์ท ซึ่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 นั้น
กำกับดูแลเฉพาะกิจการสปา ไม่ได้กำกับดูแลเรื่องที่พัก ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยงด้วย ทำให้ผู้ประกอบการ 
resort spa ต้องอยู ่ภายใต้การกำกับดูแลของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ด้วย และต้องได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 นอกจากนั้น resort spa บางแห่งที่
ให้บริการแพทย์แผนไทยด้วย ในส่วนของบริการแพทย์แผนไทยก็อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 
2541 และต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วย ทำให้ resort spa บางแห่ง ต้องมี
ใบอนุญาตในการประกอบกิจการอย่างน้อย 3 ใบ ทำให้ resort spa ที่ต้องการให้บริการเต็มรูปแบบในลักษณะ
ของ Destination Spa ในระดับโลกต้องมีใบอนุญาตในการประกอบกิจการหลายใบ ใบอนุญาตบางอย่าง เช่น 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ต้องมีการทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งต้องใช้เวลา
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ในการทำประมาณ 2 ปีและใช้เงิน 2-3 ล้านบาทในการจัดทำ ซึ่งผู ้ประกอบการเห็นว่า ควรจะมีการรวม
ใบอนุญาตให้มีเพียงใบอนุญาตเดียว โดยอาจจะทำเป็นโครงการทดสอบ Sandbox ในพื้นที่พิเศษเพื่อลด
อุปสรรคทางกฎหมายให้แก่ผู ้ประกอบการ เช่น ในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC: Eastern 
Economic Corridor) เป็นต้น 

2) ปัญหาความซ้ำซ้อนของพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื ่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 กับ 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

กิจการสปาและนวดเพื่อสุขภาพนั้นเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการเพื ่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นกิจการที ่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ด้วย โดยแม้ว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ข้อ 3 จะกำหนดว่า “ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
...การประกอบกิจการสปา เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือ
ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ...การประกอบกิจการ
นวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ” ซึ่งหมายความว่าในกรณีที่
กิจการสปาหรือกิจการนวดเพื ่อสุขภาพเป็นสถานประกอบการเพื ่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 แล้ว จะไม่ถือว่าเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อีก แต่เนื่องจากในประกาศดังกล่าว ไม่มีการนิยามความหมายของกิจการสปาและ
กิจการนวดเพื่อสุขภาพไว้ ในทางปฏิบัติจึงทำให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกในการขอรับใบอนุญาตว่า จะขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ หรือขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงเป็นกรณีที่กฎหมายมีความซ้ำซ้อนกัน 

4.4.1.2 ปัญหาความไม่ทันสมัยและครอบคลุม 

 1) ปัญหากิจการสถานที่ออกกำลังกายที่ไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2559 

 กิจการสถานที่ออกกำลังกายหรือที่เรียกกันว่า Fitness นั้น เป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอย่าง
หนึ่งเพราะเป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งในการออกกำลังกายใน Fitness หากไม่มีการ
กำกับดูแลที่ดีมีมาตรฐานก็อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายต่อร่างกายของผู้มาใช้บริการได้ในกรณีที่เกิด
ความผิดพลาดในการออกกำลังกายหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้น กิจการ Fitness ในปัจจุบันเป็นกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ข้อ 3 จึงอยู่
ภายใต้การกำกับดูแลราชการส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งถือว่า มีระดับของการกำกับดูแลที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำของกฎหมาย
ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ซึ่ง
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หากเกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวขึ้นภาพรวมของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศจะเกิดความเสียหาย จึง
ควรกำหนดให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 

2) ปัญหาพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ไม่ครอบคลุมการให้บริการ
เพื่อสุขภาพที่บ้านของผู้รับบริการ 

ในปัจจุบันมีการให้บริการนวดเพ่ือสุขภาพที่บ้านของผู้รับบริการ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายควบคุม 
เพราะพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ควบคุมการให้บริการที่สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กำกับดูแลการให้บริการที่บ้านของผู้รับบริการด้วย จึงเป็นช่องว่างของ
กฎหมาย ที่ทำให้มีการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพที่บ้านของผู้รับบริการกันอย่างเสรี ไม่มีการกำกับดูแลโดย
กฎหมายซึ่งหากมีการให้บริการไม่ได้มาตรฐานอาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้รับบริการได้ และยังทำให้ผู้
ประกอบกิจการสถานบริการเพื่อสุขภาพที่ทำถูกต้องตามกฎหมายเสียเปรียบเพราะมีต้นทุนที่สูงกว่า จึงควรมี
การแก้ไขพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ให้ครอบคลุมการให้บริการเพื่อสุขภาพที่
บ้านของผู้รับบริการด้วย 

3) ปัญหาการรับรองวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่ผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ
พึ่งพิงได้รับในหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ตามข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรอง
วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที ่ผู ้ดำเนินการการดูแลผู ้สูงอายุหรือผู ้มีภาวะพึ่งพิงได้รับในหลักสูตรด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. 2563 ที่ได้กำหนดให้ (1) หลักสูตรแพทยศาสตร์ (2) หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูง (3) หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ (4) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (5) 
หลักสูตรกายภาพบำบัด เป็นหลักสูตรด้านการบริการสุขภาพ ซึ ่งตามประกาศคณะกรรมการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพเรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการการ
ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2563 ข้อ 5 ผู้ที ่ได้วุฒิบัตรตามหลักสูตรดังกล่าว ไม่ต้องเข้าอบรม
หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง และสามารถขอรับการทดสอบและ
ประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้ทันทีนั้น หลักสูตรทั้ง 5 นั้น
ไม่ได้ครอบคลุมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งหมด ทำให้ผู้ที่จบหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ 
เช่น หลักสูตรจิตวิทยาคลินิก หลักสูตรเภสัชศาสตร์ หลักสูตรแพทย์แผนไทย เสียสิทธิในการขอรับการทดสอบ
และประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้ทันที โดยต้องเข้ารับการ
อบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 130 ชั่วโมงก่อน จึงควรมีการแก้ไขข้อ 3 ของ
ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร
ที่ผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับในหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. 2563 ให้
ครอบคลุมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 5 หลักสูตรดังกล่าวข้างต้นด้วย 
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4) ปัญหามาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ยังเป็นมาตรฐานที่ต่ำเกินไป 

เนื่องจากก่อนหน้านี้นั้น กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงหรือที่เรียกกันว่า เนอร์สซิ่งโฮม 
(Nursing Home) นั้นไม่มีกฎหมายกำกับดูแล เมื่อกรมส่งเสริมบริการสุขภาพจะออกกฎกระทรวงเพื่อให้
กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ซึ่งจะทำให้กรมส่งเสริมบริการสุขภาพสามารถกำกับดูแลมาตรฐานด้าน
สถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการของกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงได้ ก็มีการคัดค้าน
จากผู้ประกอบการ ทำให้การกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการของกิจการการ
ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการ
ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2563 
เป็นมาตรฐานที่ไม่สูงนักเพื่อให้เกิดการยอมรับจากผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการบางรายเองก็เห็นว่า หาก
ต้องการให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งมีนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนั้น มาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงตามกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้นต้องมีระดับ
มาตรฐานที่สูงกว่านี้ เพื่อให้ได้มาตรฐานโลก ตัวอย่างเช่น ลิฟท์โดยสารที่อาคารตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไปก็ควรจะมี
สิฟท์แล้ว แต่ในปัจจุบันอาคารต้องมากกว่า 3 ชั้นถึงจะต้องมีลิฟท์ นอกจากนั้น ระบบเกี่ยวกับด้านการแพทย์ 
จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ในสถานประกอบการ การจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงในการแพร่
ระบาดของโรคในสถานประกอบการก็ต้องมีการยกระดับมาตรฐานเช่นเดียวกัน 

4.4.1.3 ปัญหาในการกำกับดูแลกฎหมาย 

1) ปัญหาผู้ให้บริการเพื่อสุขภาพที่ให้บริการที่บ้านของผู้รับบริการไม่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ
ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 

ปัญหานี ้ส ืบเนื ่องมาจากปัญหาพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื ่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ไม่
ครอบคลุมการให้บริการเพื่อสุขภาพที่บ้านของผู้รับบริการดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้ผู้ให้บริการเพื่อสุขภาพที่
ให้บริการที่บ้านของผู้รับบริการไม่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ พ.ศ. 2559 ทั้งที่การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการตามกฎหมายนั้นเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติและ
ความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการเพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้รับบริการให้ได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน จึงควรมีการ
แก้ไขพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 เพื่อกำหนดให้ผู ้ให้บริการเพื่อสุขภาพที่
ให้บริการที่บ้านของผู้รับบริการต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการด้วย และควรมีการกำหนดโทษทางอาญาต่อผู้
ให้บริการที่ไม่ข้ึนทะเบียน 

 2) ปัญหาการขาดเจ้าหน้าที ่ในการปราบปรามผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 
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 พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์เพ่ือกฎหมายกำกับดูแลการ
ดำเนินกิจการเพื่อสุขภาพเป็นการเฉพาะ เนื่องจาก การให้บริการของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่
ไม่ได้มาตรฐาน และส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจของผู้รับบริการ ประกอบกับมีผู้ใช้คำ
ว่าสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อประกอบกิจการแฝงอย่างอื่นอันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของ
ผู้รับบริการชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีต่อกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พระราชบัญญัตินี ้จึง
กำหนดทางอาญาในหลายมาตราด้วยกัน เช่น มาตรา 41 ผู้ใดใช้ชื ่อหรือคำแสดงชื่อในธุรกิจว่า “สถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ” “กิจการสปา” “นวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม” หรือกิจการอื่นตามที่
กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความใน (3) ของบทนิยามคำว่า “สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ” ในมาตรา 
3 หรือคำอ่ืนใดที่มีความหมายเช่นเดียวกันในประการที่อาจทำให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพโดยมิได้เป็นผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท มาตรา 42 ผู้ใดฝ่า
ฝืนประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  แต่ในทาง
ปฏิบัติแล้วผู้ประกอบการให้ความเห็นว่า เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ที ่รับผิดชอบโดยตรงในการปราบปราม
ผู้กระทำความผิด ทำให้บางครั้งเมื ่อผู ้ประกอบการไปร้องเรียนว่ามีการกระทำผิดพระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 ทางเจ้าหน้าที่ก็แจ้งให้ผู้ร้องเรียนไปแจ้งตำรวจ 

4.4.2 ปัญหาด้านกฎหมายเกี่ยวกับสถานพยาบาล 

1) การกระทำความผิดพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 

เนื่องจากตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 สถานพยาบาลประเภทคลินิกจะต้องไม่รับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืน หากจะรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนจะต้องขอใบอนุญาตสถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาล ซึ่งในการ
ขอใบอนุญาตสถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาลจะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกว่า ทำให้ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยง
โดยการขอใบอนุญาตสถานพยาบาลประเภทคลินิกแต่ลักลอบให้บริการที่พัก ซึ่งในมุมมองของผู้ประกอบการ
คลินิกเหล่านั้น มองว่า พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ควรเปิดให้คลินิกสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ได้ เพราะผู้ป่วยบางประเภทจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาทุกวันเพื่อฟ้ืนฟูร่างกายจากการรักษา เช่น ผู้ป่วยที่ป่วย
เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ เมื่อได้รับการรักษาแล้ว ผู้ป่วยเหล่านี้จะต้องทำกายภาพบำบัดทุกวันเพื่อฟื้นฟู
ร่างกาย โดยผู้ป่วยเหล่านี้นั้นแพทย์อนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ แต่เนื่องจากผู้ป่วยเหล่านี้มักมีอาการ
เคลื่อนไหวร่างกายได้ไม่สะดวก จึงต้องมาให้นักกายภาพบำบัดให้การบำบัดฟ้ืนฟูทุกวัน ซึ่งการเดินทางไปกลับ
ทุกวันไม่สะดวก จึงควรให้คลินิกกายภาพบำบัดรับผู้ป่วยเหล่านี้ไว้ค้างคืนได ้

2) ข้อจำกัดและมาตรฐานของแพทย์แผนไทย 

ในปัจจุบันในกรณีที่ผู้ป่วยมาเข้ารับการรักษาจากแพทย์แผนไทย หากผู้ป่วยต้องการใบรับรองแพทย์
เพ่ือเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสวัสดิการของที่ทำงานหรือจากบริษัทประกันชีวิต จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์จาก
แพทย์แผนปัจจุบันรับรองอาการป่วยของผู้ป่วยเหล่านั้นมาประกอบการเบิกเงินด้วย ไม่สามารถใช้ใบรับรอง
แพทย์ของแพทย์แผนไทยได้ ทำให้แพทย์แผนไทยไม่ได้รับการยอมรับเท่ากับแพทย์แผนปัจจุบัน      
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรุป 

5.1.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องการการท่องเที่ยว  

กฎหมายไทยเข้ามาเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวในทุกขั้นตอนของการเดินทางท่องเที่ยวและในทุก
กิจกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้าประเทศไทย พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 กำหนดให้
นักท่องเที่ยวต้องได้รับการตรวจลงตรา (VISA) จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ หรือได้รับการ

VISA 

พรบ.คนเข้าเมือง 

โรงแรม/homestay 

พรบ.โรงแรม/ปพพ./พรบ.ผังเมือง/

พรบ.ควบคุมอาคาร/พรบ.

สิ่งแวดล้อม/พรบ.สาธารณสุข/

ประกาศมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 

มีผู้นำเท่ียวและ

มัคคุเทศก์ 

พรบ.ธุรกิจนำเท่ียว

และมัคคุทศก์ 

ท่องเที่ยวเอง 

ปพพ./พรบ.การ

ขนส่งทางบก/พรบ.

รถยนต์/พรบ.จราจร

ทางบก 

แหล่งท่องเที่ยว

ธรรมชาติ 

พรบ.อุทยาน

แห่งชาติ/พรบ.สงวน

และคุ้มครองสัตว์ป่า 

แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ 

พรบ.โบราณสถาน โบราณวัตถ ุ

ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ 

สถานบริการ 

พรบ.สถานบริการ 

การคืนVAT 

ประมวลรัษฎากร 

เดินทางกลับ 

พรบ.คนเข้าเมือง 

 

ธุรกรรมการเงิน 

พรบ.ควบคุมการ

แลกเปลี่ยนเงินตรา 
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ตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นพิเศษ (Special Entry Visa) หรือขอรับการตรวจลงตรา ณ ด่านตรวจ
คนเข้าเมือง (visa on arrival) เว้นแต่กรณีที่ไม่ต้องมีการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวบางประเภทเป็นกรณี
พิเศษตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้นและการเปลี่ยนประเภท
การตรวจลงตรา พ.ศ. 2545 เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงประเทศไทยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้
กำหนดระยะเวลาที่จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเมื่อคนต่างด้าวเดินทางมาถึง และจะปรากฏอยู่ในตรา
ประทับขาเข้า นักท่องเที่ยวต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในราชอาณาจักรนั้นเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 90 วัน 

 เมื่อนักท่องเที่ยวเข้าพักในประเทศไทย กฎหมายไทยจะกำกับดูแลการประกอบธุรกิจโรงแรมให้มี
มาตรฐานและมีความปลอดภัย โดยพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และได้มีกฎกระทรวงกำหนดประเภท
และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ขนาด 
ลักษณะ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นด้านทำเลที่ตั้ง การ
จัดให้มีการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พัก ห้องพัก ที่จอดรถ มีใบรับรองการตรวจสอบสภาพ
อาคารว่ามีความมั ่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขที ่กำหนด มีการควบคุม
คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและผู้จัดการโรงแรม มีการกำหนดหน้าที่ในการบริหาร
จัดการโรงแรมอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการดูแลรักษาความสะอาดด้านสุขลักษณะและอนามัย การดูแลรักษา
สภาพของโรงแรมให้มีความมั่นคงแข็งแรง การดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้พักในกรณีเกิดอัคคีภัย 
อุทกภัย หรือเกิดอันตรายใดๆ ขึ้นในโรงแรม นอกจากนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยังกำหนดให้
โรงแรมจะต้องรับผิดเพื่อความสูญหายหรือบุบสลายอย่างใด ๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวแม้ว่าจะ
ไม่ใช่ความผิดของโรงแรม 

 นอกจากพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 แล้ว ในการประกอบธุรกิจโรงแรมยังมีกฎหมายเข้า
เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับ อาทิเช่น พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ที่ห้ามสร้างโรงแรมในบางพื ้นที่ 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่โรงแรมถือเป็นอาคารควบคุมจะต้องมีการขอใบอนุญาตก่อสร้าง
และมีการรับรองการก่อสร้างด้วย และหากดัดแปลงอาคารมาใช้ประกอบธุรกิ จโรงแรมต้องปฏิบัติตาม 
กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 ด้วย พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ โรงแรมขนาดใหญ่ต้องจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น แล้วแต่กรณี 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ การประกอบกิจการโรงแรมเป็นกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 
และต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เป็นต้น 

 โฮมสเตย์ไทยก็มีการขึ้นทะเบียนและการรับรองมาตรฐานในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านที่พัก ด้าน
อาหาร ด้านความปลอดภัย ด้านอัธยาศัยไมตรีของเจ้าบ้าน เป็นต้น ภายใต้ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 หาก
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ผู้ใช้บริการได้รับความเสียหายจากการกระทำของโฮมสเตย์ที่ได้รับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ผู้ใช้บริการ
สามารถร้องเรียนต่ออธิบดีกรมการท่องเที่ยวได้ 

 นักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวในราชอาณาจักร หากนักท่องเที่ยวใช้บริการธุรกิจนำเที่ยวหรือ
มัคคุเทศก์ พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายเฉพาะที่ควบคุมและกำกับ
ดูแลธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้อง มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ
เที่ยว ต้องทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว โดย
มีจำนวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ ไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาทต่อคน และ
กรณีบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อคน ต้องวางเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว ต่อนาย
ทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ มีการกำหนดมาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยว 
หากฝ่าฝืนก็จะถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว มีการจัดตั้ง กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว เพื่อใช้
เป็นเงินทดรองจ่ายให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเก่ียวกับธุรกิจนำเที่ยว หรือตามท่ีได้โฆษณาหรือรับรองไว้กับนักท่องเที่ยว 

 นอกจากนั้นพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ยังกำหนดให้มัคคุเทศก์ต้องมี
ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขา
การท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์หรือได้รับวุฒิบัตรว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ และต้องผ่าน
การทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ โดยมัคคุเทศก์ต้องปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานในการ
ปฏิบัติหน้าที่ การแต่งกาย การรักษามารยาท ความประพฤติ และการตรวจสุขภาพของมัคคุเทศก์ และต้องติด
ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตลอดเวลาที่ทำหน้าที่มัคคุเทศก์ 

 ในกรณีที่นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง โดยนักท่องเที่ยวอาจเลือกเดินทางด้วยการใช้
บริการรถประจำทาง หรือใช้บริการรถรับจ้างไม่ประจำทาง หรือเช่ารถยนต์แล้วขับรถยนต์นั้นเอง ซึ่งในแต่ละ
รูปแบบของการเดินทางก็จะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องแตกต่างกันไป ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ หมวดรับขนคนโดยสาร ลักษณะจ้างทำของ และลักษณะเช่าทรัพย์ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 
พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

 การทำกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอาจถูกจำกัดเนื่องจากกฎระเบียบของสถานที่ที่
นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยว ในกรณีที่นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มีการกำหนดข้อ
ห้ามและเงื่อนไขในการดำเนินกิจกรรมในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อให้บริหารจัดการสัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน นอกจากนั้นในบางพ้ืนที่ยัง
มีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ เช่น ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เรื่อง การกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561  
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 ในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และ
อุทยานประวัติศาสตร์ ก็มีพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 เป็นกฎหมายเฉพาะที่กำหนดข้อห้ามที่ผู้เข้าชมโบราณสถานต้องปฏิบัติ มีการกำกับดูแลการเก็บค่า
เข้าชม โบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย กำหนดมาตรการคุ้มครองโบราณสถาน
ทั้งท่ีได้ขึ้นทะเบียนและที่มิได้ขึ้นทะเบียน 

 ในกรณีที่นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวในสถานบริการ เช่น สถานเต้นรำ รำวง สถานอาบน้ำ นวด หรืออบ
ตัว สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายและมีการแสดงดนตรี เป็นต้น จะมีพระราชบัญญตัิ
สถานบริการ พ.ศ. 2509 ที่กำกับดูแลสถานบริการเหล่านั้นให้ต้องมีใบอนุญาต กำหนดพื้นที่เปิดสถานบริการ 
กำหนดเวลาเปิดปิดสถานบริการ กำหนดมาตรฐานการจัดสถานที่ภายนอกและภายในของสถานบริการ 

 นักท่องเที่ยวที่จับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าภายในประเทศ จะได้รับคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ผู้ประกอบการเรียก
เก็บและนำส่งให้กรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ ่ม (ฉบับที ่ 91) เรื ่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธ ีการ และเงื ่อนไข ให้ผู ้เดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักรที่ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนเพ่ือนำออกไปนอกราชอาณาจักร ขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม
ที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้ ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 

 การนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท การ
ซื้อหรือโอนเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศไทยก็ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงิน พ.ศ. 2485 

 เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางกลับออกไปนอกประเทศไทย ก็ต้องทำตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 
2522 โดยการเดินทางออกไปตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที ่และตาม
กำหนดเวลา และต้องผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองประจำเส้ นทาง
นั้น หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

5.1.2 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

 ประเทศไทยมีองค์กรด้านการท่องเที ่ยวหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสามารถสรุป
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและบทบาทหน้าที่ขององค์เหล่านั้นได้ดังตารางที่ 16 ดังนี้ 
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คณะกรรมกา รน โยบาย กา ร
ท่องเที่ยวแห่งชาติ 

พระราชบ ัญญ ัต ินโยบายการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 

กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาการท่องเที ่ยวและจัดทำ
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ กำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวและพิจารณาให้
ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 
รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว กำกับดูแลการบริหารจัดการ
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - พ ร ะ ร า ช บ ั ญ ญ ั ต ิ ป ร ั บ ป รุ ง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

-กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2559 

-กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษาด้านกีฬา นันทนาการ และ
ราชการอ่ืน 

-กรมการท่องเที่ยวมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านบริการท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นําเที่ยว มาตรฐานอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างภาพยนตร์
ต่างประเทศในราชอาณาจักร 

การทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2522 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนการประกอบอาชีพของคน
ไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เผยแพร่ประเทศไทยในด้านความงามของธรรมชาติ 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และวิวัฒนาการ
ของเทคโนโลยี ตลอดจนกิจการอย่างอื ่นอันจะเป็นการชักจูงให้มีการเดินทาง
ท่องเที่ยว 
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สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงาน
ส ่ ง เสร ิ มการจ ั ดประช ุ มและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. 2545 

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศให้มี
มาตรฐานสากล เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและ
นิทรรศการในประเทศ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และให้บริการข้อมูลดังกล่าว รวมทั้ง
ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ ให้
ความรู้ จัดการสัมมนา ฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการจัดประชุมและ
นิทรรศการแก่ผู้ดำเนินธุรกิจ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พ ิ เศษเพื ่อการท่องเที ่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือ
ก า รท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว อย ่ า ง ย ั ่ ง ยื น 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 

ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ที ่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยว
ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติมอบหมาย 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที ่ยวแห่ง
ประเทศไทย 

พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2544 

เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในด้านการประสานงานอย่างมี
ระบบระหว่างรัฐกับเอกชนและเอกชนกับเอกชนด้วยกัน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการ
ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที ่ยว ควบคุมดูแลให้สมาชิกผู ้ประกอบอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวดำเนินการอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณ เสนอความเห็น
หรือให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

สมาคมการค้า พระราชบัญญัต ิสมาคมการค้า 
พ.ศ. 2509 

ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุท่ีประสงค์ สนับสนุนและช่วยเหลือ
สมาช ิก แก ้ ไขอ ุปสรรคข ้อข ัดข ้องต ่าง ๆ รวมท ั ้ ง เจรจาทำ ความตกลงกับ
บุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่
ประสงค์ สอดส่องและติดตามความเคลื ่อนไหวของตลาดการค้าทั ้งภายในและ
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ภายนอกประเทศเกี่ยวกับสินค้าที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่
การค้า การเงิน เศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ 

หอการค้า พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 
2509 

ส่งเสริมการค้า การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
การเงินหรือเศรษฐกิจโดยทั่วไป ปรึกษาและให้ข้อแนะนำแก่สมาชิกเกี่ยวกับการค้า 
การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือ
เศรษฐกิจ และช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก  ให้
คำปรึกษาและเสนอข้อแนะนำแก่รัฐบาลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
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5.1.3 กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวที่มีผสมผสานจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวกับการ
รักษาฟ้ืนฟูและการส่งเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยอาจเป็นการแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวเพ่ือทำ
กิจกรรมรักษาฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพหรือเป็นการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อรักษาฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพ
โดยเฉพาะ ซึ่งประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยจำแนกตามจุดมุ่งหมายและรูปแบบกิจกรรมได้เป็น 2 
ประเภทหลัก คือ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม 
(Holistic Health/ Wellness Tourism) ก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับด้วยกัน โดยกฎหมายที่สำคัญ คือ 
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ที ่กำกับดูแลคลินิคและโรงพยาบาลเอกชนต่าง ๆ และ
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ที่กำกับดูแลกิจการสปา กิจการนวดเพื่อสุขภาพ
หรือเพ่ือเสริมความงาม และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 

 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 แบ่งสถานพยาบาลเป็น 2 ประเภท คือ สถานพยาบาล
ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งหมายถึงคลินิก และสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ซึ่งหมายถึง
โรงพยาบาล โดยมีกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2558 กำหนดลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการของคลีนิกและโรงพยาบาล ใน
เรื่อง อาคารสถานที่ ความปลอดภัย ความสะดวก และเหมาะสมต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการในการประกอบ
วิชาชีพ มีการควบคุมการขอใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ซึ่งต้องมีผู ้ประกอบวิชาชีพใน
สถานพยาบาลตามวิชาชีพและจำนวนที่กำหนด ต้องผู้ดำเนินการเป็นผู้มีหน้าที่ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบใน
การดำเนินการสถานพยาบาล 

 พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 กำกับดูแลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
3 ประเภท คือ กิจการสปา กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรอืผู้
มีภาวะพึ่งพิง โดยผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ห้ามผู้ใดใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อในธุรกิจว่า “สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ” “กิจ
การสปา” “นวดเพื่อสุขภาพหรือเพ่ือเสริมความงาม” หรือ“กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง” หรือ
คำอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกันในประการที่อาจทำให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพโดยมิได้เป็นผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท 
ต้องจัดให้มีผู้ดำเนินการอยู่ประจำสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตลอดเวลาทำการ โดยผู้ดำเนินการต้องไดร้ับ
วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
และผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้ให้บริการในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพก็ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยต้องได้รับ
วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพก็ต้องมีมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการตามที่กฎหมาย
กำหนด 



79 

 ในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แต่ มีงานวิจัยด้าน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา และสามารถจัดกลุ่มประเด็นการศึกษาได้ 6 ประเด็น 
ดังนี้ 1) ประเด็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 2) ประเด็นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3) 
ประเด็นการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4). ประเด็นศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพของไทย 5) ประเด็นปัญหาการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย 
และ 6) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย 

5.1.4 ปัญหาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากมุมมองของผู้ประกอบการ 

 นอกจากการทบทวนวรรณกรรมกฎหมายและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะผู้วิจัยยังได้เก็บข้อมูลด้วย
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการส
ปาแบบมีที่พัก (Hotel and resort spa) กลุ่มผู้ประกอบการสปาหรือนวดแบบไม่มีที ่พัก (Day spa) กลุ่ม
กิจการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มสถานพยาบาลที่มีบริการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ แล้วได้ทำการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ประกอบการได้สะท้อน 
ปัญหาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ดังนี้ 

 การให้บริการเต็มรูปแบบในลักษณะของ Destination Spa ในระดับโลกต้องมีใบอนุญาตในการ
ประกอบกิจการหลายใบ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจโรงแรม ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่า ควรจะมีการรวม
ใบอนุญาตให้มีเพียงใบอนุญาตเดียว 

 กิจการสปาและนวดเพื่อสุขภาพนั้นเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้กฎหมาย 2 ฉบับที่มีความซ้ำซ้อนกันคือ
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 กับ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
นอกจากนั้น กิจการสถานที่ออกกำลังกายหรือที่เรียกกันว่า Fitness นั้น เป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
อย่างหนึ ่งเพราะเป็นกิจการที ่มีวัตถุประสงค์เพื ่อส่งเสริมสุขภาพก็ไม่อยู ่ภาย ใต้พระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 

 พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ไม่ครอบคลุมการให้บริการเพื่อสุขภาพที่
บ้านของผู้รับบริการ ทำให้มีการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพที่บ้านของผู้รับบริการกันอย่างเสรี ไม่มีการกำกับ
ดูแลโดยกฎหมายซึ่งหากมีการให้บริการไม่ได้มาตรฐานอาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่ผู ้รับบริการได้ และผู้
ให้บริการเพื่อสุขภาพที่ให้บริการที่บ้านของผู้รับบริการไม่ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ให้บริการตามพระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 เพราะมีการกำหนดโทษทางอาญาต่อผู้ให้บริการที่ไม่ขึ้นทะเบียน 

 หน่วยงานกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ก็มีเจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอ ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงในการปราบปรามผู้ กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559  
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 หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพผู้ที่ได้วุฒิบัตรตามหลักสูตรดังกล่าวสามารถขอรับการทดสอบและ
ประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้ทันทีนั้น จำกัดเพียง 5 
หลักสูตร ไม่ได้ครอบคลุมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งหมด ทำให้ผู้ที่จบหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพอื่น ๆ เช่น หลักสูตรจิตวิทยาคลินิก หลักสูตรเภสัชศาสตร์ หลักสูตรแพทย์แผนไทย เสียสิทธิในการ
ขอรับการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้ทันที 

 มาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการของกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ
พึ่งพิงตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2563 เป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ควรมีระดับ
มาตรฐานที่สูงกว่านี้ เพ่ือให้ได้มาตรฐานโลก 

 ปัญหาด้านกฎหมายเกี ่ยวกับสถานพยาบาลนั ้นในปัจจุบ ันมีผ ู ้ประกอบการที ่ขอใบอนุญาต
สถานพยาบาลประเภทคลินิกแต่ล ักลอบให้บริการที ่พ ักด้วยซื ่งตามกฎหมายแล้วต้องขอใบอนุญาต
สถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาล ส่วนในด้านแพทย์แผนไทยนั้น ปัจจุบันยังมีปัญหาไม่สามารถใช้ใบรับรอง
แพทย์ของแพทย์แผนไทยเพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสวัสดิการของที่ทำงานหรือจากบริษัทประกันชีวิต 
จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์จากแพทย์แผนปัจจุบันรับรองอาการป่วยของผู้ป่วยเหล่านั้นมาประกอบการเบิกเงิน
ด้วย 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าเราจะมีกฎหมายมากมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง
กับการเดินทางและกิจกรรมของนักท่องเที่ยว องค์กรด้านการท่องเที่ยว และมีกฎหมายกำกับดูแลสถาน
ประกอบการที่ให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยเฉพาะ แต่กฎหมายเหล่านั้นก็มีความซ้ำซ้อนกัน 
ยังไม่ครอบคลุมการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบางประเภท และมาตรฐานต่าง ๆ ที่
กฎหมายกำหนดนั้นเป็นมาตรฐานขั้นต่ำซึ่งยังไม่สามารถเทียบได้กับมาตรฐานระดับโลก ดังนั้น เพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในอุตสากรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับโลก จะต้องมีการศึกษาวิจัย
กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศที่ได้พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจนเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก 



 

บรรณานุกรม 
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 

พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 

พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 

พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 

พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547 

พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 

พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 

พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 

พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 

พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 

พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 

พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 

พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
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พ.ศ. 2546 

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง กำหนดมาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ.ศ. 2554 

กันต์สินี กันทะวงศ์วาร และคณะ. (2556) ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิง
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พักผ่อนและส่งเสริมสุขขภาพสำหรับผู้สูงอายุ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. (2548). การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน. กรุงเทพฯ : ศูนย์วิชาการการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 

ปวารณา อัจฉริยบุตร และคณะ. (2561) การยกระดับมาตรฐานการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต. 

มโน เมตตานันโท เลาหวนิช และคณะ. (2557) ปัจจัยสู่ความสำเร็จของผู้ให้บริการด้านสุขภาพของไทยเพ่ือ
การพัฒนาศูนย์สุขภาพองค์รวมต้นแบบสู่ตลาดอาเซียน. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
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วัชรี ดำศรี และคณะ. (2548) โครงการศักยภาพของโรงพยาบาลเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต. 
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สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
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ประเทศไทย และกลุ่มประเทศที่มีความโดดเด่นในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเอเชีย . สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

รัตนา  ปานเรียนแสน และคณะ. (2560) รูปแบบการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพในเอเชีย. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
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รายชื่อองค์กรที่ให้ความอนุเคราะห์การให้สัมภาษณ์ทั้ง 11 แห่ง แบ่งตามประเภทของกลุ่มตัวอย่างท้ัง 

4 กลุ่ม 

 

ที ่
องค์กร ผู้ให้สัมภาษณ์ ตำแหน่ง 

วัน เวลา 

ที่สัมภาษณ์ 

ช่องทาง 

การ
สัมภาษณ์ 

ผู้ประกอบการสปาแบบมีที่พัก (Hotel and resort spa) 

1 บริษัท ชีวาศรม 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด 

คุณกรด โรจน
เสถียร 

- ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 
บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล 
เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด 

- นายกสมาคมสปาไทย 

3 ก.พ. 64 
11.00 - 12.05 

Zoom 

ผู้ประกอบการสปาหรือนวดแบบไม่มีที่พัก (Day Spa) 

1 บริษัท เฮลท์ ลานนา 
สปา จำกัด 

คุณชวนัสถ์ สินธุ
เขียว  

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮลท์ 
ลานนา สปา จำกัด 

- ประธานสมาพันธ์สมาคมสปา
แอนด์เวลเนสไทย 

5 ก.พ. 64 
14.00 - 15.10 

Zoom 

2 สมาคม
ผู้ประกอบการ 
สปาไทย 

คุณนพพร วิสุทธิ
ศักดิ์ชัย 

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิโอ
เรียนทอล เฮิร์บส์ จำกัด 

- นายกสมาคมผู้ประกอบการสปา
ไทย 

4 ก.พ. 64  
12.00 - 13.15 

Zoom 

3 บ้านแผนไทย นวด
เพ่ือสุขภาพ  

คุณมนัสนันท์ 
ฉินทสงเคราะห์ 

เจ้าของกิจการ 3 ก.พ. 64 
14.00 - 14.40 

Onsite 

(หาดใหญ่) 

4 การะบุหนิง สปา คุณรัศมี นลินรชต
กัญจน์ 

เจ้าของกิจการ 6 ก.พ. 64 
16.00 - 17.00 

Onsite 

(หาดใหญ่) 

กิจการดูแลผู้สูงอายุ 

1 โรงเรียนพร้อมจิต
บริบาลเชียงใหม่ 

คุณธัญรดี คลอง
มณี 

กรรมการผู้จัดการ 5 ก.พ. 64 
15.30 - 14.45 

Zoom 
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ที ่
องค์กร ผู้ให้สัมภาษณ์ ตำแหน่ง 

วัน เวลา 

ที่สัมภาษณ์ 

ช่องทาง 

การ
สัมภาษณ์ 

2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่อ
ลิลลี่ เนอร์สซิ่งโฮม 
จำกัด 

คุณวารินทร์ ตัน
สกุล 

หุ้นส่วน 3 ก.พ. 64 
22.00-22.50 

Zoom 

3 Chersery Home 
International 

โรงพยาบาลผู้สูงอายุ 
และศูนย์เวชศาสตร์
ฟ้ืนฟู 

นพ.  
เก่งพงศ์ ตั้งอรุณ
สันติ 

- กรรมการผู้จัดการ Chersery 
Home International 

- นายกสมาคมการค้าและการ
บริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย 

11 ก.พ. 64 
9.00 - 9.45 

โทรศัพท์ 

4 Kindlycare Nursing 
Home 

คุณแพร กรรมการผู้จัดการ 13 ก.พ. 64 
15.00 

โทรศัพท์ 

สถานพยาบาล ที่มีบริการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ  

1 โรงพยาบาลแพทย์
แผนไทย 
มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร ์ 

ดร.จุฬาลักษณ์ 
โชคไพศาล 

ผู้ช่วยคณบดีโรงพยาบาลแพทย์
แผนไทย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

10 ก.พ. 64 
14.30-15.10 

โทรศัพท์ 

2 คลินิก
กายภาพบำบัดนวมิ
นทร์ 85 

นางสาวนภัสนันท์ 
จิตต์ธรรมวาณิช 

กรรมการผู้จัดการ 10 ก.พ. 64 
19.00-20.00 

Zoom 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  
ตัวอย่างจดหมายขอความอนุเคราะห์การให้สัมภาษณ์ 

ขอบเขตการศึกษาวิจัย ประเด็นคำถามในการขอสัมภาษณ์  
และประวัติของหัวหน้าโครงการวิจัย 
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ต. เขารูปช้าง  

อ. เมือง จ. สงขลา 90000 

วันที่ … 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้สัมภาษณ์ข้อมูลการวิจัย 

เรียน    ….. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ขอบเขตการศึกษาและประเด็นการสัมภาษณ์  จำนวน 1 ฉบับ 

   2. ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ 

 ตามที่ข้าพเจ้า ดร.จิรัตน์ เขียวชอุ ่ม อาจารย์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสงขลา ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์
เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 ให้ศึกษาประเด็น “การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกฎหมาย
กับการท่องเที่ยว” โดยมีข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย  

ในการนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่า …. เป็นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งจะสามารถ
สนับสนุนข้อมูลสำหรับการวิจัยนี้ได้อย่างดียิ่ง ดังนั้นข้าพเจ้าและทีมนักวิจัย จึงมีความประสงค์ที่จะพบเพื่อขอ
สัมภาษณ์ท่าน และ/หรือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงที่จะสามารถสนับสนุนข้อมูลการวิจัยดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ให้สัมภาษณ์ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

         ขอแสดงความนับถือ 

                    (ดร. จิรัตน์ เขียวชอุ่ม) 

  หัวหน้าโครงการวิจัย 

            อาจารย์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

โทรศัพท์: 065-740-0682 

Email: chirat.ke@skru.ac.th  

โครงการวิจัยการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกฎหมายกับการท่องเที่ยว 
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ขอบเขตการศึกษาและประเด็นการสัมภาษณ์  

 

“โครงการวิจัยการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกฎหมายกับการท่องเที่ยว” 

 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวตั้งแต่การเดินทางเข้าประเทศไทย การเข้าพัก การจับจ่าย
ซื้อของ และการเดินทางกลับประเทศ และระบุมาตราที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 

2. กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์กรมหาชน กระทรวงมหาดไทย องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

3. เน้นกรณีศึกษาดา้นการท่องเที่ยวสุขภาพ 

4. สัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพื่อหาปัญหา อุปสรรคหรือคอขวดของการท่องเที่ยวอันเกิดจากข้อ
กฎหมาย 

 

ประเด็นคำถามการสัมภาษณ์และการสนับสนุนข้อมูลการวิจัย 

1. กฎหมายเกี ่ยวกับการท่องเที ่ยวได้อำนวยความสะดวกต่อการทำธุรกิจ/การให้บริการการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างไรบ้าง 

2. กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจ/การให้บริการการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพอย่างไรบ้าง 

3. จากอุปสรรคด้านกฎหมายที่ส่งผลต่อการทำธุรกิจ/การให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ท่านคิด
ว่าควรแก้ไขอย่างไรบ้าง 

4. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

_________________________________________________ 
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ประวัติส่วนตัว 

 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ดร. จิรัตน์ เขียวชอุ่ม 

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Dr. Chirat Keawchaum 

2. ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ (เริ่มงาน 18 ธันวาคม 2560) 

  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

  160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง  

  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

3. ที่อยู่    198 ซอยกาญจนวนิช 69 ตำบลเขารูปช้าง 

   อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

    โทรศัพท์ 065-740-0682  Email: chirat.ke@skru.ac.th 

4. ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2560   Doctor of Philosophy (Law), University of Aberdeen, UK 

     Thesis: “Judicial Interactions of the WTO’s Rulings by the CJEU” 

 พ.ศ. 2556  Master of Laws in International Commercial Law (with Commendation) 

     University of Aberdeen, UK 

     Dissertation: “Legal Effect of WTO Rulings in European Union Legal  
     Order” 

 พ.ศ. 2546  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชนและธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

     วิทยานิพนธ์ “พฤติกรรมการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจค้าปลีก” 

  พ.ศ. 2542  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

 พ.ศ. 2541  นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5. ประวัติการทำงาน 

 พ.ศ. 2552 – 2554  คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก 
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 พ.ศ. 2551 - 2552  รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก 

 พ.ศ. 2546 – 2551  อาจารย์ประจำและผู้ช่วยคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกริก 

 พ.ศ. 2545 - 2546  ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส สำนักงานกฎหมาย Rene Philippe & 
Partners 

 พ.ศ. 2541 - 2544  ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมาย Vovan & Associate 

6. ผลงานการวิจัย 

 สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตรและคณะ (2552) “การคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ: ศึกษาด้านกฎหมาย
และบทบาทของทูตในประเทศต่างๆ” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) (นักวิจัยร่วม) 

 สุพรรณี เขียวชอุ่มและคณะ (2562) “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
(นักวิจัยร่วม)  

สุพรรณี เขียวชอุ่มและคณะ (2563)“การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือในธุรกิจอาหาร
ฮาลาลระหว่างไทยและมาเลเซีย” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
(นักวิจัยร่วม)   

จิรัตน์ เขียวชอุ่มและคณะ (2563) “การลดปริมาณขยะบนเกาะหลีเป๊ะอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วม” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (หัวหน้าโครงการ)  

จิรัตน์ เขียวชอุ่ม (2563) “มูลค่าทางเศรษฐกิจของวัสดุรีไซเคิล ห่วงโซ่คุณค่าและบทบาทของผู้
รวบรวมวัสดุรีไซเคิลในอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา” ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN)  

ศศลักษณ์ ทองขาวและคณะ “การพัฒนาแอพพลิเคชันในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วน
ร่วม” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (นักวิจัยร่วม) ระยะเวลา
ดำเนินงาน: มีนาคม 2563 - มีนาคม 2564 

สิริภา จุลกาญจน์และคณะ “การศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
ไฟฟ้าของProsumer แบบ Peer to Peer (P2P)” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน (นักวิจัยร่วม) ระยะเวลาการดำเนินโครงการ เมษายน 2563 - กันยายน 2564 

7. ประสบการณ์การสอน 
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กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง จริยศาสตร์ 
กฎหมายแรงงานและประกันสังคม กฎหมายอุตสาหกรรม กฎหมายประกันภัย กฎหมายพาณิชยนาวี กฎหมาย
มหาชน กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเอกเทศสัญญา 2 ความรู้เบื้องต้นกฎหมาย
ทั่วไป กฎหมายว่าด้วยหนี้หลักท่ัวไป กฎหมายธุรกิจ ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 

8. ประสบการณ์การอบรม/ศึกษาดูงาน 

 พ.ศ. 2563  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” วันที่ 16-17 มีนาคม 2563 
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 พ.ศ. 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดสำหรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที ่อันดามันตอนล่างบนฐานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง” วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 พ.ศ. 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” วันที่ 18-20 
ตุลาคม 2562 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 พ.ศ. 2562  ฝึกอบรม “สร้างพี ่ เล ี ้ยงทางการค้า (Train the Trainers by NEA)” วันที ่ 24-25 
มิถุนายน 2562 จัดโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 

 พ.ศ. 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมในส่วนภูมิภาค 
(IDE Bootcamp) จังหวัดสงขลา” วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2562 จัดโดยศูนย์การ
สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 พ.ศ. 2562 อบรมการจัดทำหลักสูตร SKRU MOOC วันที่ 20, 27 กุมภาพันธ์ และ 6 มีนาคม 
2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 พ.ศ. 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ/เทคโนโลยีราชมงคล” (MMS9) วันที่ 6 ธันวาคม 2561 จัดโดย สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 พ.ศ. 2561 การประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ ปี 2561 วันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายวิจัยภูมิภาคภาคใต้ 
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 พ.ศ. 2561 อบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการวิจัยเพ่ือให้โดน

ใจแหล่งทุนและสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ” วันที่ 5 ตุลาคม 2561 จัดโดย 
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 พ.ศ. 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Sasin Startup Incubator by SET 2018: Facilitator Training 

Day” วันที่ 29 กันยายน 2561 จัดโดย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 พ.ศ. 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสืบค้นการใช้ฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยและตีพิมพ์
เผยแพร่” วันที่ 28 มิถุนายน 2561 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 พ.ศ. 2561  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่
การศึกษา 4.0” วันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 พ.ศ. 2561 อบรมหลักสูตร “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่  5 วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2561 

จ ั ด โ ด ย  ส ำ น ั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ว ิ จ ั ย แ ห ่ ง ช า ต ิ  ( ว ช . )  ร ่ ว ม กั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 พ.ศ. 2561 อบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM) รุ่นที่ 16 วันที่ 
25-27 เมษายน 2561 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 พ.ศ. 2561  อบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” รุ่นที่ 11 วันที่ 23 เมษายน 
2561 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 

 พ.ศ. 2561  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื ่อง “วิธีการสอนโดยเน้นผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Active 

Learning) การว ัดและการใช ้  E-Learning” ว ันท ี ่  27-28 มีนาคม 2561 จ ัดโดย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 พ.ศ. 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Google Apps for Education เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร อาจารย์ 
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” วันที่ 12-13 มีนาคม 2561 จัดโดย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

 พ.ศ. 2561 อบรมเรื่อง “การแปลงนโยบายและแผนการดำเนินงานเป็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
และการของบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ” วันที่ 23 

กุมภาพันธ์ 2561 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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 พ.ศ. 2561 อบรมเรื่อง “เสริมสร้างทักษะ และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้ พ.ร.บ. 

และระเบียบการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง” วันที่ 24-25 มีนาคม 2561 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 พ.ศ. 2560 อบรมเรื ่อง “ความรู ้ความเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆ ต่อการปฏิบัติงานภายใน
มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสงขลา” ระหว ่างว ันท ี ่  28-29 ธ ันวาคม 2560 จ ัดโดย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 พ.ศ. 2553 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (กฎหมาย)    
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ. 2553 Clinical/Community Legal Education (CLE) Thailand Workshop 2010  

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2552  ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 21  

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 พ.ศ. 2547  ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ภาค
ปฎิบัติ)  

   สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

พ.ศ. 2546  อบรม “ความรู้กฎหมายเบื้องต้นด้านสิ่งแวดล้อม” ในโครงการทนายความพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม วันที่ 5 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2546 จัดโดย สภาทนายความแห่ง
ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2542  ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความแห่งประเทศไทย 

9. บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

 จิรัตน์ เขียวชอุ่ม, ชื่อสกุลของหญิงมีสามี, วารสารร่มพฤกษ์; 2547-2548. ปีที่ 23 ฉบับที่ 1-2 (ต.ค.
2547-พ.ค.2548) หน้า 165-169 

 จิรัตน์ เขียวชอุ่ม, การคุ้มครองความลับทางการค้า, วารสารร่มพฤกษ์; 2546. ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 (มิ.ย.-
ก.ย.2546) หน้า 141-153 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  
สรุปสาระสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการเดินทางและกิจกรรมของนักท่องเที่ยว 
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1. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 

เงื่อนไขการเข้ามาในราชอาณาจักร 

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขสำหรับ

นักท่องเที่ยวต่างด้าวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในราชอาณาจักร  โดยได้กำหนดเงื่อนไขการเข้ามาใน

ราชอาณาจักร ซึ่งกำหนดให้คนต่างด้าวที่จะเข้ามาในราชอาณาจักรต้องผ่านเงื่อนไขขั้นต้น 2 ประการคือ 

1. มีหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอันถูกต้องและยังสมบูรณ์

อยู่ และ 

2. ได้รับการตรวจลงตรา (VISA) ในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเช่นว่านั้น

จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ หรือจากกระทรวงการต่างประเทศ เว้นแต่กรณีท่ีไม่ต้องมีการ

ตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวบางประเภทเป็นกรณีพิเศษ (มาตรา 12) 

ประเภทของการตรวจลงตรา (VISA) 

การตรวจลงตราและการยกเว้นการตรวจลงตราให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด

ในกฎกระทรวงซึ่งได้แก่ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้นและการ

เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. 2545 ซึ่งสามารถจำแนกการตรวจลงตราได้เป็น 8 ประเภท คือ (ข้อ 2) 

(1) ประเภททูต 

(2) ประเภทราชการ 

(3) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว 

(4) ประเภทนักท่องเที่ยว 

(5) ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร 

(6) ประเภทคนเข้ามามีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร 

(7) ประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นราย

ปี 

(8) ประเภทอัธยาศัยไมตรี 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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(1) การตรวจลงตราประเภททูต จำกัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเข้ามาในราชอาณาจักรเป็ น

การชั่วคราวเพื่อปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (ข้อ 3) 

(ก) การปฏิบัติหน้าที่ทางทูตหรือกงสุล 

(ข) การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ  

(2) การตรวจลงตราประเภทราชการ ให้จำกัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเข้ามาในราชอาณาจักร

เป็นการชั่วคราวเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ (ข้อ 4) 

(3) การตรวจลงตราประเภทคนอยู ่ช ั ่วคราว จำกัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเข้ามาใน

ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (ข้อ 5) 

(ก) การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ 

(ข) ธุรกิจ 

(ค) การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง ทบวง กรม ที่เก่ียวข้อง 

(ง) การลงทุนหรือการอื่นที่เกี่ยวกับการลงทุนภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ

ลงทุน 

(จ) การศึกษาหรือดูงาน 

(ฉ) การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน 

(ช) การเผยแพร่ศาสนาที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง ทบวง กรม ที่เก่ียวข้อง 

(ซ) การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้าหรือสถาบันการศึกษาใน

ราชอาณาจักร 

(ฌ) การปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือหรือผู้เชี่ยวชาญ  

(ญ) การอ่ืนตามที่กำหนด ซึ่งได้แก่ (ข้อ 14) 

(1) การปฏิบ ัต ิหน ้าที ่หร ือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด ้าวซึ่ งเข ้ามาใน

ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่ง

ครัวเรือนของบุคคลดังกล่าว หรือโดยเป็นคนรับใช้ส่วนตัว 
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(2) การให้ความอุปการะแก่หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทย หรือบุคคล

ผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่ง

ครัวเรือนของบุคคลดังกล่าว 

(3) การปฏิบัติหน้าที่ให้แก่รัฐวิสาหกิจหรือองค์การกุศลสาธารณะ 

(4) การเข้ามาในฐานะผู้สูงอายุเพ่ือใช้ชีวิตในบั้นปลาย 

(5) การเข้ามาของผู ้เคยมีสัญชาติไทยเพื ่อเยี ่ยมญาติหรือขอกลับเข้ามาอยู ่ใน

ราชอาณาจักร 

(6) การเข้ามาเพ่ือรับการรักษาพยาบาล 

(7) การเข้ามาเพ่ือเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาตามความต้องการของทางราชการ 

(8) การเข้ามาของคู่ความและพยานเพ่ือดำเนินกระบวนพิจารณาอันเกี่ยวกับคดี  

(4) การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที ่ยว จำกัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเข้ามาใน

ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว (ข้อ 6) 

(5) การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร จำกัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเข้า

มาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (ข้อ 7) 

  (ก) การเล่นกีฬา 

  (ข) การเดินทางผ่านราชอาณาจักร 

  (ค) การเป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือคนประจำพาหนะที่เข้ามายังท่า สถานี หรือท้องที ่ใน

ราชอาณาจักร  

(6) การตรวจลงตราประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร จำกัดเฉพาะการขอรับการตรวจลง

ตราเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้า

เมือง พ.ศ. 2522 (ข้อ 8) 

(7) การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถิ ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจักรเป็นรายปี จำกัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเพ่ือกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดย

ผู้ถือหนังสือเดินทางต้องยื่นขอรับการตรวจลงตราต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อม

กับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก

ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 (ข้อ 9) 
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(8) การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรี จำกัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเข้ามาใน

ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (ข้อ 10) 

  (ก) การขอรับการตรวจลงตราของผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หรือหนังสือเดินทางราชการ หรือ

หนังสือเดินทางสหประชาชาติที่เทียบเท่าหนังสือเดินทางทูต หรือหนังสือเดินทางราชการเพื่อการอื่นนอกจาก

การตรวจลงตราประเภททูตและการตรวจลงตราประเภทราชการดังกล่าวข้างต้น 

  (ข) การขอรับการตรวจลงตราของผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง 

นอกจากกรณีตาม (ก) ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรในฐานะเป็นพระราชอาคันตุกะ ราชอาคันตุกะ แขกของ

รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ 

ผู้มีอำนาจตรวจลงตรา (VISA) 

ผู้มีอำนาจตรวจลงตราได้แก่ 

1) สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยมีอำนาจตรวจลงตราตามข้อ 2 (1) (2) (3) (4) (5) และ (8) 

2) สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยมีอำนาจตรวจลงตราตามข้อ 2 (6) เมื่อผู้ยื่นขอรับการตรวจลง

ตราได้รับอนุญาตให้เข้ามามีถิ ่นที ่อยู ่ในราชอาณาจักรจากคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองโดยความ

เห็นชอบของรัฐมนตรี 

3) พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจตรวจลงตราตามข้อ 2 (4) และ (7) 

ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว 

ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวนั้น ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2523) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ข้อ 1 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราดังนี้ 

ประเภทนักท่องเที่ยวใช้ได้ครั้งเดียวสำหรับกรณียื่นขอรับการตรวจลงตรา ณ สถานทูตหรือสถานกงสุล

ไทย 1,000 บาท ใช้ได้หลายครั้งภายในหกเดือน 5,000 บาท 

ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร ครั้งละ 800 บาท 

 ประเภทคนอยู่ชั่วคราว ใช้ได้ครั้งเดียว 2,000 บาท ใช้ได้หลายครั้งภายในหนึ่งปี 5,000 บาท ใช้ได้

หลายครั้งภายในสามปี สำหรับบุคคลซึ่งมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของสมาชิก กลุ่ม

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟิก ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบธุรกิจ 5,000 บาท 

ใช้ได้หลายครั้งภายในสามปี สำหรับบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบธุรกิจ 10,000 บาท 
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 ประเภทคนเข้ามามีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรตามตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 

2522 ครั้งละ 1,900 บาท 

 ประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี   

ใช้ได้ครั้งเดียว 1,900 บาท ใช้ได้หลายครั้งภายในหนึ่งปี 3,800 บาท 

ข้อยกเว้นการตรวจลงตรา 

1) การขอรับการตรวจลงตรา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (visa on arrival)  

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้นและการเปลี่ยนประเภท

การตรวจลงตรา พ.ศ. 2545 ข้อ 6 กำหนดว่า ในกรณีที่เป็นการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการ

ท่องเที่ยวไม่เกินสิบห้าวัน หากผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้มีสัญชาติของประเทศที่รัฐมนตรีกำหนด

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและมีสัญชาติของประเทศที่ออกหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทน

หนังสือเดินทางและมีตั ๋วหรือเอกสารที่ใช้เดินทางซึ่งชำระค่าโดยสารครบถ้วนแล้ว สำหรับใช้เดินทางกลับ

ออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกำหนดเวลาไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้

เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรดังกล่าวจะยื่นขอรับการตรวจลงตราต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคน

เข้าเมือง ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองตามท่ีรัฐมนตรีกำหนดก็ได้  

การตรวจลงตราประเภทนี้จะสามารถพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 15 วัน โดยต้องพิจารณา

รายชื่อประเทศจาก ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู ้ถือหนังสือเดินทางหรือ

เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจะขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทาง

อนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แก่ นักท่องเที่ยวจาก  สาธารณรัฐ

บัลแกเรีย ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมทั้งไต้หวัน)  สาธารณรัฐไซปรัส สหพันธ์

สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย สาธารณรัฐฟิจิ จอร์เจีย สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน 

สาธารณรัฐมอลตา สหรัฐเม็กซิโก สาธารณรัฐนาอูรู ปาปัวนิวกินี โรมาเนีย สหพันธรัฐรัสเซีย ราชอาณาจักร

ซาอุดิอาระเบีย สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน สาธารณรัฐวานูอาตู 

2) การยกเว้นการตรวจลงตรา 

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้นและการเปลี่ยนประเภท

การตรวจลงตรา พ.ศ. 2545 ข้อ 13 กำหนดว่า การยกเว้นการตรวจลงตรา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
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 (1) ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่รัฐบาลของประเทศนั้นได้ทำความตกลงไว้กับรัฐบาลไทย  โดย

รายชื่อประเทศท่ีได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดากับ ประเทศไทย โดยสามารถ

พำนักได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน 30 วัน และ 90 วัน ได้แก่  

ระยะเวลา 14 วัน ได้แก่ กัมพูชา 

ระยะเวลา 30 วัน ได้แก่ ฮ่องกง ลาว มาเก๊า มองโกเลีย รัสเซีย เวียดนาม  

ระยะเวลา 90 วัน ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล ชิลี สาธารณรัฐเกาหลี เปรู  

 (2) ผู้ถือหนังสือเดินทางซึ่งเดินทางมาจากประเทศที่ไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยตั้งอยู่ตามที่

รัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 (3) ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

เพ่ือการท่องเที่ยวภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(ก) มีสัญชาติของประเทศที่รัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และมี

สัญชาติของประเทศท่ีออกหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางนั้น 

(ข) เข้ามาในราชอาณาจักรโดยพาหนะขนส่งคนโดยสารประเภทเครื่องบินหรือเรือเดินทะเลที่

มีขนาดตั้งแต่ห้าร้อยตันรียีสเตอร์ขึ้นไป หรือตามช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือด่านพรมแดน

ที่เป็นเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย หรือตามช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองอื่นตามที่ รัฐมนตรี

กำหนด และ 

(ค) ถ้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยพาหนะขนส่งคนโดยสารประเภทเครื่องบิน เรือเดินทะเล 

รถไฟ รถขนส่งคนโดยสาร รถยนต์รับจ้าง รถยนต์บริการทัศนาจร หรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง ต้องมี 

1) ตั๋วหรือเอกสารที่ใช้เดินทางอย่างใดอย่างหนึ่งของเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุม

พาหนะที่ชำระค่าโดยสารครบถ้วนแล้ว สำหรับใช้เดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้ภายในกำหนดเวลา 

ไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ 

2) เอกสารหลักฐานของเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแสดงการจองที่นั ่งใน

พาหนะที่ชำระค่าโดยสารครบถ้วนแล้ว สำหรับใช้เดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้ภายในกำหนดเวลา

ไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

ทั้งนี้ เว้นแต่บุคคลซึ่งมีสัญชาติมาเลเซียหรือบุคคลซึ่งมีสัญชาติอื่นตามที่รัฐมนตรีกำหนด ซึ่ง

เข้ามาในราชอาณาจักรโดยพาหนะขนส่งคนโดยสารประเภทรถขนส่งคนโดยสาร รถยนต์รับจ้าง รถยนต์บริการ
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ทัศนาจร หรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง ตามช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านพรมแดนที่เป็น

เขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ไม่ต้องมีตั๋วหรือเอกสารตาม 1) หรือ 2) หรือ 

(4) ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

เพ่ือการประชุมหรือการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพหรือที่ได้รับความเห็นชอบจาก

กระทรวง ทบวง กรมท่ีเกี่ยวข้อง 

(5) ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของประเทศสมาชิกกลุ่มความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) และมีบัตรเดินทางสำหรับนัก

ธุรกิจเอเปค (APEC Business Travel Card : ABTC) ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพ่ือประกอบ

ธุรกิจ 

(6) ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

เพื่อรับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล โดยมีสัญชาติของประเทศที่

รัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และมีสัญชาติของประเทศที่ออกหนังสือเดินทางหรือ

เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางนั้น ซึ่งรวมถึงผู้ติดตามของบุคคลดังกล่าวจำนวนไม่เกิน 4 คน ได้แก่ บิดา 

มารดา คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม หรือผู้ดูแลผู้ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรับการ

รักษาพยาบาล โดยผู้ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรับการรักษาพยาบาลได้ให้ความ

ยินยอมเก่ียวกับผู้ติดตามนั้นแล้ว  ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็น

การชั่วคราวเพื่อรับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ต้องมีเอกสารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ออกโดย

สถานพยาบาลในประเทศไทยตามประกาศรายชื่อที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือออกโดยกระทรวง

สาธารณสุข เพื่อนำมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น เอกสารการนัดหมาย เอกสารการรับรองของแพทย์ 

เอกสารยืนยันการรักษาพยาบาล หรือเอกสารทางการแพทย์ประเภทอ่ืน พร้อมทั้งเอกสารทางการเงินเกี่ยวกับ

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เช่น ใบรับรองค่าใช้จ่ายตามสิทธิ เอกสารทางการเงินอื ่น ๆ ซึ่งออกโดย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ 

(ข) ในกรณีที่ผู้ติดตามของผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาใน

ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลนั้น เป็นบิดา มารดา คู่ สมรส บุตร 

หรือบุตรบุญธรรม ผู้นั้นต้องมีเอกสารที่แสดงถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น 

สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาสูติบัตร สำเนาใบรับรองบตุร 

หรือหนังสือรับรองจากผู้ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพ่ือรับการรักษาพยาบาลในกรณีที่



104 
 
ไม่ได้จดทะเบียนสมรส สำหรับกรณีของผู้ดูแลผู้ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรับการ

รักษาพยาบาล จะต้องมีสัญญาจ้าง หรือหนังสือรับรองจากผู้ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

เพื่อรับการรักษาพยาบาลมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย  ทั้งนี้ ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทน

หนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรับการรักษาพยาบาล ต้องจัดทำเอกสารแสดง

รายชื่อผู้ติดตามดังกล่าวพร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสารด้วย 

ผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราตาม (2) (3) หรือ (4) ให้อยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน 30 วันนับแต่

วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราตาม (5) หรือ (6) ให้อยู่ใน

ราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

ผู้ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวตาม (3) ทางช่องทางอนุญาตของด่าน

ตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านพรมแดนที่เป็นเขตติดต่อกับพรมแดนทางบก ให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน  2

ครั้งต่อปีปฏิทิน ยกเว้นบุคคลซึ่งมีสัญชาติมาเลเซียหรือบุคคลซึ่งมีสัญชาติของประเทศอื่นที่ รัฐมนตรีกำหนด 

อาจเข้ามาในราชอาณาจักรเกิน 2 ครั้งต่อปีปฏิทินก็ได้ 

 ในกรณีของรายชื่อประเทศตามข้อ (3) (ก) ต้องพิจารณาจาก ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื ่อง 

กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็น

การชั่วคราวเพ่ือการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน 

ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมี 56 ประเทศ ได้แก่ ราชรัฐอันดอร์รา  เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐ

ออสเตรีย ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม รัฐบาห์เรน สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เนการาบรูไนดารุสซาลาม แคนาดา 

สาธารณรัฐเช็ก ราชอาณาจักรเดนมาร์ก สาธารณรัฐเอสโตเนีย สาธารณรัฐฟินแลนด์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) สาธารณรัฐฮังการี สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย ไอร์แลนด์ รัฐอิสราเอล สาธารณรัฐอิตาลี ญี่ปุ่น รัฐคูเวต สาธารณรัฐลัตเวีย ราชรัฐลิกเตนสไตน์ 

สาธารณรัฐลิทัวเนีย ราชรัฐลักเซมเบิร์ก มาเลเซีย สาธารณรัฐมัลดีฟส์ สาธารณรัฐมอริเชียส ราชรัฐโมนาโก 

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ รัฐสุลต่านโอมาน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

สาธารณรัฐโปแลนด์ สาธารณรัฐโปรตุเกส รัฐกาตาร์ สาธารณรัฐซานมารีโน สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐ

สโลวัก สาธารณรัฐสโลวีเนีย ราชอาณาจักรสเปน สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สาธารณรัฐเกาหลี ราชอาณาจักร

สวีเดน สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐตุรกี ยูเครน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และ

ไอร์แลนด์เหนือ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเปรู ฮ่องกง และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 ทั้งนี้ ประเทศไทยมีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต ราชการ และ

ธรรมดา โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน กับประเทศบราซิล สาธารณรัฐเกาหลี และเปรู  ดังนั้น ผู้ถือ
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หนังสือเดินทางของทั้งสามประเทศดังกล่าวจะได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และอนุญาตให้พำนักใน ไทยได้ไม่

เกิน 90 วันตามความตกลง (แทนที่จะพำนักได้ 30 วันตามประกาศกระทรวงมหาดไทย) 

 ในกรณีของรายชื่อประเทศตามข้อ (6) ต้องพิจารณาจาก ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนด

รายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็น การ

ชั่วคราวเพื่อรับการรักษาพยาบาลและผู้ติดตามได้รับยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่

เกินเก้าสิบวัน ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งมี 11 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรบาห์เรน รัฐคูเวต รัฐ

สุลต่านโอมาน รัฐกาตาร์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

สาธารณรัฐประชาชนจีน  

3) การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 

 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร ื ่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข ้ามาอยู ่ใน

ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับบัตรเอกสิทธิ์พิเศษ 

(Thailand Elite) เข้ามาในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษ (ข้อ 1) โดยให้มีสิทธิได้รับการตรวจลงตรา

ประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นพิเศษ (Special Entry Visa) จากสถานทูต สถานกงสุลในต่างประเทศ หรือจาก

กระทรวงการต่างประเทศหรือจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำหรับใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งเป็นเวลา  5 ปี 

ตลอดอายุบัตรสมาชิก โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (ข้อ 2) เมื่อบุคคลดังกล่าวเดินทางเข้ามาใน

ราชอาณาจักรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ตรวจอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา  90

วันทุกครั ้ง ที ่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่จำกัดจำนวนครั ้ง  (ข้อ 3) และภายหลังจากที ่ครบ

กำหนดเวลาอนุญาตแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้ครั้งละ  90 วัน 

(ข้อ 4) 

 นอกจากนั้นยังมีประกาศกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกซึ่งมิใช่นักท่องเที่ยวเข้า

มาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เช่น  

คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ทีท่ำงานกับนายจ้างที่มีกิจการหลักเกี่ยวกับการ

แปรรูปสัตว ์น ้ำ ในพื ้นที ่กร ุงเทพมหานคร และในพื ้นที ่ 22 จังหวัดที ่ม ีพื ้นที ่ต ิดทะเล ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

เฉพาะกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ลงวันที ่ 14 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  
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คนต่างด้าวที่พนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าว

บางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เสียหายจากการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์  ลงวันที่ 24 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เป็นต้น 

ระยะเวลาทีจ่ะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 

 ระยะเวลาที ่จะอนุญาตให้อยู ่ในราชอาณาจักรนั ้นจำแนกตามวัตถุประสงค์ของการเข้ามาใน

ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งกำหนดว่า คน

ต่างด้าวซึ่งจะเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้จะต้องเข้ามาเพ่ือการดังต่อไปนี้ 

(1) การปฏิบัติหน้าที่ทางทูตหรือกงสุล 

(2) การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ 

(3) การท่องเที่ยว 

(4) การเล่นกีฬา 

(5) ธุรกิจ 

(6) การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมท่ีเกี่ยวข้อง 

(7) การลงทุนหรือการอื่นที่เก่ียวกับการลงทุนภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 

(8) การเดินทางผ่านราชอาณาจักร 

(9) การเป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือคนประจำพาหนะที่เข้ามายังท่าสถานี หรือท้องที่ในราชอาณาจักร 

(10) การศึกษาหรือดูงาน 

(11) การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน 

(12) การเผยแพร่ศาสนาที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง 

(13) การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้าหรือสถาบันการศึกษาใน

ราชอาณาจักร 

(14) การปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือหรือผู้เชี่ยวชาญ 

(15) การอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 



107 
 

โดยพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 35 กำหนดว่า คนต่างด้าวซึ ่งเข้ามาใน

ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 34 อธิบดีกรมตำรวจ (ปัจจุบันคือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ) หรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีมอบหมาย (ซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง) จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

ภายใต้เงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ โดยระยะเวลาที่จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรให้กำหนดดังนี้ 

(1) ไม่เกิน 30 วัน สำหรับกรณีตามมาตรา 34 (4) (8) และ (9) 

(2) ไม่เกิน 90 วัน สำหรับกรณีตามมาตรา 34 (3) 

(3) ไม่เกิน 1 ปี สำหรับกรณีตามมาตรา 34  (5) (10) (11) (12) (13) (14) และ (15) 

(4) ไม่เกิน 2 ปี สำหรับกรณีตามมาตรา 34 (6) 

(5) ตามกำหนดระยะเวลาตามความจำเป็น สำหรับกรณีตาม มาตรา 34 (1) และ (2) 

(6) ตามกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควรสำหรับกรณีตาม

มาตรา 34 (7) 

ซ่ึงในกรณีของนักท่องเที่ยวต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในราชอาณาจักรนั้นมีวัตถุประสงค์ของ

การเข้ามาในราชอาณาจักรเพื ่อการท่องเที ่ยวตามมาตรา 34 (3) ดังนั ้นเจ้าหน้าที ่จะอนุญาตให้อยู ่ใน

ราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 90 วันตามมาตรา 35 (2) 

ในกรณีที่คนต่างด้าวมีเหตุจำเป็นจะต้องอยู่ในราชอาณาจักรเกินระยะเวลาที่กำหนดใน (1) (2) (3) 

และ (4) ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี ในระหว่างรอฟัง

คำสั่งให้คนต่างด้าวผู้นั้นอยู่ในราชอาณาจักรไปพลางก่อนได้ (มาตรา 35 วรรคสามและววรรคสี่) 

หากนักท่องเที่ยวต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือยังอยู่ในราชอาณาจักร

หลังจากระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต จะมีโทษตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 81 ซึ่งบัญญัติ

ว่า “คนต่างด้าวผู้ใดอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอน ต้องระวาง

โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” 

การเดินทางกลับออกไปนอกประเทศไทย 

 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 กำหนดให้ บุคคลซึ่งเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้อง

เดินทางออกไปตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที่และตามกำหนดเวลา  (มาตรา 

11) และต้องผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองประจำเส้นทางนั้น (มาตรา 

18 วรรคสอง) หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
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2. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

ความหมายของโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 4 กำหนดนิยามของ “โรงแรม” ไว้ว่า  

“โรงแรม” หมายความว่า สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พัก

ชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน  ทั้งนี้ ไม่รวมถึง 

(1) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวซึ่งดำเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิ จ 

องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ทั้งนี้ โดยมิใช่เป็นการหาผลกำไร

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน 

(2) สถานที่พักท่ีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้น

ไปเท่านั้น 

(3) สถานที่พักอ่ืนใดตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

โดยกฎกระทรวงตาม (3) ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การ

ประกอบธุรกิจโรงแรมพ.ศ. 2551 กำหนดยกเว้นที่พักขนาดเล็กไม่ให้เป็นโรงแรมตามนิยามความหมายของคำ

ว่า “โรงแรม” ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 โดยมีรายละเอียด คือ 

ให้สถานที่พักที่มีจำนวนห้องพักในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันไม่เกิน 4 ห้องและมีจำนวน

ผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 20 คน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใด

โดยมีค่าตอบแทน อันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพ่ือหารายได้เสริมและได้แจ้งให้นายทะเบียนทราบ ไม่

เป็นโรงแรมตาม (3) ของบทนิยามคำว่า “โรงแรม” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

การจำแนกประเภทโรงแรม 

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 13 กำหนดว่า เพื่อประโยชน์ในการกำหนดและควบคุม

มาตรฐานของโรงแรม ส่งเสริมการประกอบธุรกิจโรงแรม และส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความ

มั่นคงแข็งแรง สุขลักษณะหรือความปลอดภัยของโรงแรม รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจ

ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทของโรงแรม และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ขนาด 

ลักษณะ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรม  ทั้งนี้ เงื่อนไขดังกล่าวให้รวมถึง

การห้ามประกอบกิจการอื่นใดในโรงแรมด้วย  
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โดยในปี พ.ศ. 2551 มีการออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 

2551 ซึ่งในข้อ 2 ของกฎกระทรวงดังกล่าวได้แบ่งโรงแรมออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

(1) โรงแรมประเภท 1 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก 

(2) โรงแรมประเภท 2 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานที่สำหรับ

บริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร 

(3) โรงแรมประเภท 3 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่สำหรับ

บริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร และสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือห้อง

ประชุมสัมมนา 

(4) โรงแรมประเภท 4 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่สำหรับ

บริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และห้อง

ประชุมสัมมนา 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับโรงแรมทุกประเภท 

 กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 กำหนดหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขสำหรับโรงแรมทุกประเภท ไว้หลายประการด้วยกัน ดังต่อไปนี้ 

1. สถานที่ตั้งของโรงแรม ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ (ข้อ 3) 

(1) ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของผู้พักและมีการ

คมนาคมสะดวกและปลอดภัย 

(2) เส้นทางเข้าออกโรงแรมต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจร 

(3) ในกรณีที่ใช้พื้นที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในอาคารเดียวกันกับการประกอบกิจการอื่นต้อง

แบ่งสถานที่ให้ชัดเจน และการประกอบกิจการอื่นต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโรงแรม 

(4) ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณหรือใกล้เคียงกับโบราณสถาน ศาสนสถานหรือสถานอันเป็นที่เคารพ

ในทางศาสนา หรือสถานที่อื่นใดอันจะทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม กระทบต่อความมั่นคงและการดำรง

อยู่ของสถานที่ดังกล่าว หรือจะทำให้ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 2. การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พัก โรงแรมต้องจัดให้มีการบริการและสิ่งอำนวย

ความสะดวกสำหรับผู้พักอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ (ข้อ 4) 

(1) สถานที่ลงทะเบียนผู้พัก 
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(2) โทรศัพท์หรือระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกโรงแรมโดยจะจัดให้มีเฉพาะ

ภายนอกห้องพักก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนเพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้พัก 

(3) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง 

(4) ระบบรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึงตลอด 24 ชั่วโมง 

3. ห้องน้ำและห้องส้วม โรงแรมต้องจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมในส่วนที่ให้บริการสาธารณะโดย

จัดแยกส่วนสำหรับชายและหญิง และต้องรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ (ข้อ 5) 

4. รูปแบบทางสถาปัตยกรรม ห้องพักต้องไม่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้าย 

หรือมุ่งหมายให้เหมือนหรือคล้ายกับศาสนสถานหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนา (ข้อ 6) 

 5. ห้องพัก ห้องพักต้องมีเลขที่ประจำห้องพักกำกับไว้ทุกห้องเป็นตัวเลขอารบิกโดยให้แสดงไว้บริเวณ

ด้านหน้าห้องพักที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และในกรณีท่ีโรงแรมใดมีหลายอาคาร เลขที่ประจำห้องพัก

แต่ละอาคารต้องไม่ซ้ำกัน ประตูห้องพักให้มีช่อง หรือวิธีการอ่ืนที่สามารถมองจากภายในสู่ภายนอกห้องพักได้ 

และมีกลอนหรืออุปกรณ์อ่ืนที่สามารถล็อกจากภายในห้องพักทุกห้อง (ข้อ 7) 

 6. ที่จอดรถของโรงแรม สถานที่จอดรถของโรงแรมที่อยู่ติดห้องพักต้องไม่มีลักษณะมิดชิดและต้อง

สามารถมองเห็นรถท่ีจอดอยู่ได้ตลอดเวลา (ข้อ 8) 

 7. การควบคุมอาคาร อาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคารใช้บังคับ ต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเป็นโรงแรมหรือมีใบรับรองการตรวจสภาพ

อาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ข้อ 9) 

 8. ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร อาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่ไม่มีกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมอาคารใช้บังคับ ต้องมีใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความมั่นคงแข็งแรงและ

ปลอดภัยโดยผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และผ่านการตรวจพิจารณาจากนายทะเบียนว่าเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้ (ข้อ 10) 

  (1) ต้องมีการรักษาความสะอาด มีการจัดแสงสว่างอย่างเพียงพอ และมีระบบระบายน้ำ 

ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายอากาศที่ถูกสุขลักษณะ (ข้อ 11) 

  (2) อาคารที่มีลักษณะเป็นห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝด ที่มีความสูงไม่

เกินสองชั้น ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดที่เหมาะสมกับสภาพของอาคารและวัสดุ

ภายใน จำนวนคูหาละ 1 เครื่อง (ข้อ 12 (1)) 
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  (3) อาคารอ่ืนนอกจากอาคารตาม (2) ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือในแต่ละชั้นจำนวน 

1 เครื่อง ต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 1 เครื่อง 

(ข้อ 12 (2)) 

  (4) การติดตั้งเครื่องดับเพลิง ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่

เกิน 1.50 เมตร และต้องติดตั้งไว้ในที่ท่ีสามารถมองเห็นและอ่านคำแนะนำการใช้ได้โดยสะดวก (ข้อ 12 (3)) 

  (5) เครื ่องดับเพลิงต้องอยู่ ในสภาพที ่ใช้งานได้ตลอดเวลาและสามารถนำมาใช้งานได้

โดยสะดวก (ข้อ 12 (4)) 

  (6) อาคารที่มีลักษณะเป็นห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝดที่มีความสูงไม่

เกินสองชั้น ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ติดตั้งอยู่ในอาคารอย่างน้อย 1 เครื่อง ทุกคูหา (ข้อ 13 (1)) 

  (7) อาคารตาม (6) ที่มีความสูงเกินสองชั้น ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ติดตั้งอยู่

ภายในอาคารอย่างน้อย 1 เครื่อง ทุกชั้นและทุกคูหา (ข้อ 13 (2)) 

  (8) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (6) และ (7) ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน

เกิน 2,000 ตารางเมตร ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น (ข้อ 13 (3)) 

  (9) ต้องมีช่องทางเดินภายในอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร (ข้อ 14) 

  (10) ต้องมีทางหนีไฟหรือบันไดหนีไฟตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกำหนดในกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมอาคาร (ข้อ 15) 

  (11) อาคาร ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ภายใน

อาคารต้องจัดให้มีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น แบตเตอรี่ หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

แยกเป็นอิสระจากระบบที่ใช้อยู่ตามปกติและสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าปกติ

หยุดทำงาน โดยต้องสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้เพียงพอสำหรับเครื่องหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน ทางเดิน 

ห้องโถง บันได บันไดหนีไฟ และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง (ข้อ 16) 

(12) บ่อเกรอะและบ่อซึมของส้วม ต้องอยู่ห่างจากแม่น้ำ คู คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่

น้อยกว่า 10 เมตร เว้นแต่กรณีท่ีส้วมมีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและมีขนาดที่เหมาะสม 

(ข้อ 17) 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับโรงแรมแต่ละประเภท 

1. โรงแรมประเภท 1 
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(1) มีห้องพักไม่เกิน 50 ห้อง 

(2) ห้องพักทุกห้องต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร ไม่รวมห้องน้ำ ห้องส้วมและ

ระเบียงห้องพัก 

(3) มีห้องน้ำและห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอสำหรับผู้พัก 

2. โรงแรมประเภท 2 

(1) ห้องพักทุกห้องต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร ไม่รวมห้องน้ำ ห้องส้วมและ

ระเบียงห้องพัก 

(2) มีห้องน้ำและห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอสำหรับผู้พัก 

3. โรงแรมประเภท 3 และประเภท 4 

(1) ห้องพักทุกห้องต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 14 ตารางเมตร ไม่รวมห้องน้ำ ห้องส้วมและ

ระเบียงห้องพัก 

(2) มีห้องน้ำและห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะในห้องพักทุกห้อง 

(3) กรณีมีห้องพักไม่เกิน 80 ห้อง ห้ามมีสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 

การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 

1. คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 16 กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

โรงแรมไว้ดังนี้ 

(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 

(2) มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย 

(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(5) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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(6) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมาย

อาญา ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและ

ปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 

(7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

(8) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยเหตุอ่ืนที่มิใช่เหตุตาม (6) แต่เวลา

ได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติ

บุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และต้องไม่เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้จัดการหรือผู้แทน

ของนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตาม (8) 

2. สถานที่ย่ืนคำขอรับใบอนุญาต 

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการขอใบอนุญาตและการ

ออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552 ข้อ 2 กำหนดให้ การยื่นคำขอรับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจโรงแรมให้ยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 

(2) ในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ หรือที่ทำการปกครองกิ่งอำเภอท้องที่ที่โรงแรม

ตั้งอยู่ 

3. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาต 

ในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้ยื ่นคำขอโดยใช้แบบ ร.ร.1 พร้อมด้วยเอกสาร

หลักฐาน ดังต่อไปนี้ (ข้อ 1) 

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 

(2) แบบแปลนแผนผังพร้อมรายการประกอบแบบแปลน 

(3) แผนที่แสดงบริเวณและสถานที่ตั้งของโรงแรมและสถานที่ใกล้เคียง 

(4) หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรมได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารโดยผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในกรณีที่อยู่นอกเขตควบคุมอาคาร 
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(5) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือหนังสือแสดง

ความยินยอมให้ใช้อาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตประกอบกิจการพาณิชย์ ในกรณีที่อาคารหรือสถานที่นั้นเป็น

ของผู้อื่น 

(6) หน ังส ือร ับรองการจ ัดทำรายงานการว ิ เคราะห ์ผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรณีต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย

ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ) 

(7) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งโรงแรม 

(8) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล วัตถุประสงค์ ชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้จัดการ

หรือผู้แทนนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลดังกล่าว 

(9) หนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคลซึ่งต้องเป็นกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

4. เหตุที่ไม่สมควรอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม 

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการขอใบอนุญาตและการ

ออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552 ข้อ 4 กำหนดว่า ในกรณีดังต่อไปนี้ให้นาย

ทะเบียนพิจารณาไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม 

(1) กรณีผู ้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 16  

(2) กรณีที่ผู ้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นคนต่างด้าวขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

(3) อาคารหรือสถานที่ตั้งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดประเภทและ

หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม 

(4) ที่ดินและอาคารที่ใช้เป็นที่ตั้งโรงแรมผู้ขออนุญาตไม่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือไม่มีสิทธิครอบครอง

หรือไม่มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารดังกล่าว เช่น สิทธิในการเช่า การยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินและ

อาคารเพ่ือประกอบธุรกิจโรงแรม เป็นต้น 

(5) อาคารที่อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ก่อสร้างไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
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บรรเทาสาธารณภัย กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(6) เหตุสำคัญอย่างอ่ืน ๆ ที่ปรากฏชัดทำให้ไม่สมควรประกอบธุรกิจโรงแรม 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 

 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 19 กำหนดให้ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้กับโรงแรมที่ระบุ

ชื่อไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น และให้มีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

 การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอแล้วให้ถือว่าผู้ยื่นคำ

ขออยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะมีคำสั่งถึงท่ีสุดไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต (มาตรา 21) 

 การโอนใบอนุญาตให้แก่บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 16 ให้กระทำได้

เมื่อได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน (มาตรา 24) 

 ในกรณีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมถึงแก่ความตาย และทายาทมีความประสงค์จะดำเนินธุรกิจโรงแรม

ต่อไป ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 16 หรือในกรณีที่มี

ทายาทหลายคนให้ทายาทด้วยกันนั้นตกลงตั้งทายาทคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

มาตรา 16 ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนเพื่อขอรับโอนใบอนุญาตภายใน 180 วันนับแต่วันที่ผู ้ประกอบธุรกิจ

โรงแรมตาย ถ้ามิได้ยื่นคำขอภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยทายาทหรือผู้จัดการ

มรดกซ่ึงเป็นผู้ยื่นคำขอรับโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเข้าประกอบธุรกิจโรงแรมโดยมีอำนาจหน้าที่และความ

รับผิดชอบเสมือนผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม  ทั้งนี้ จนกว่านายทะเบียนจะมีคำสั่งไม่อนุญาต (มาตรา 25) 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบ

ธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ข้อ 1  กำหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้ 

(1) ใบอนุญาตโรงแรมประเภทที่ 1                ฉบับละ   10,000 บาท 

(2) ใบอนุญาตโรงแรมประเภทที่ 2                ฉบับละ   20,000 บาท 

(3) ใบอนุญาตโรงแรมประเภทที่ 3                ฉบับละ   30,000 บาท 

(4) ใบอนุญาตโรงแรมประเภทที่ 4                ฉบับละ   40,000 บาท 

(5) ใบแทนใบอนุญาต                               ฉบับละ   200 บาท 
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(6) การต่ออายุใบอนุญาตครั้งละก่ึงหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโรงแรมแต่ละประเภท 

ค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม 

ค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมคิดคำนวณตามจำนวนห้องพักของโรงแรม ในอัตราปีละ 40 บาท

ต่อห้องพัก โดยเพื่อประโยชน์ในการคิดค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดจำนวน

ห้องพักระหว่างปี ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมแจ้งจำนวนห้องพักที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงต่อนายทะเบียนในท้องที่ที่

โรงแรมนั้นตั้งอยู ่

กรณีท่ีมีการเพิ่มจำนวนห้องพักระหว่างปี ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจ

โรงแรมสำหรับจำนวนห้องพักท่ีเพ่ิมข้ึนในวันที่แจ้งให้นายทะเบียนทราบ 

กรณีท่ีมีการลดจำนวนห้องพักระหว่างปี ให้นำจำนวนห้องพักที่ลดลงมาประกอบการคิดค่าธรรมเนียม

ประกอบธุรกิจโรงแรมเมื่อครบกำหนดรอบปีการชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมในปีถัดไป 

ผู้จัดการโรงแรม 

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 กำหนดให้ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมจัดให้มีผู้จัดการคนหนึ่งเป็นผู้มี

หน้าที่จัดการโรงแรม โดยผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและผู้จัดการในโรงแรมหนึ่ง ๆ จะเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ได้ 

(มาตรา 30) 

 ผู้จัดการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (มาตรา 33) 

(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 

(2) เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือมีประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดหรือมีหนังสือรับรอง

ว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการรับรอง 

(3) ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด 

(4) ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้

ความสามารถ 

(5) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(6) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมาย

อาญา ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและ

ปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 
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(7) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบรับแจ้งเป็นผู้จัดการ หรือเคยถูกเพิกถอนใบรับแจ้งเป็นผู้จัดการโดยเหตุอ่ืนซึ่ง

มิใช่เหตุตาม (6) แต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

หน้าที่ในการบริหารจัดการโรงแรม 

 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 34 กำหนดให้ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและผู้จัดการมี

หน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีป้ายชื่อโรงแรม ติดไว้หน้าโรงแรม 

(2) จัดให้มีการแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายในโรงแรม 

(3) จัดให้มีเลขที่ประจำห้องพักติดไว้ที่หน้าห้องพักทุกห้อง 

(4) จัดให้มีเอกสารแสดงอัตราค่าที่พักไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายในโรงแรม 

(5) จัดให้มีแผนผังแสดงทางหนีไฟไว้ในแต่ละชั้นของโรงแรมและห้องพักทุกห้อง และป้ายทางออก

ฉุกเฉินไว้ในแต่ละชั้นของโรงแรม 

(6) จัดให้มีเอกสารแสดงข้อจำกัดความรับผิดตามที่มาตรา 675 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ บัญญัติตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ไว้ในโรงแรมและห้องพักทุกห้อง 

(7) ดูแลรักษาความสะอาดด้านสุขลักษณะและอนามัยของโรงแรมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุขและคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(8) ดูแลรักษาสภาพของโรงแรมให้มีความมั่นคงแข็งแรง และระบบการป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(9) ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(10) ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้พักในกรณีเกิดอัคคีภัย อุทกภัย หรือเกิดอันตรายใดๆ ขึ้นใน

โรงแรม 

การดำเนินการใดที่ผู้จัดการต้องได้รับอนุมัติจากผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม หากผู้จัดการมีหนังสือขอ

อนุมัติแล้วผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมเพิกเฉยหรือไม่ดำเนินการ ผู้จัดการไม่ต้องรับผิด 

 การฝ่าฝืนหน้าที่ตามมาตรา 34 ข้างต้นมีโทษทางปกครอง กล่าวคือ หากผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือ

ผู้จัดการ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 34 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) มีโทษปรับทางปกครองตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 
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50,000 บาทและปรับอีกวันละไม่เกิน 1,000 บาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (มาตรา 55) และหากผู้

ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้จัดการ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 34 (10) มีโทษปรับทางปกครองตั้งแต่ 20,000 บาท

ถึง 100,000 บาท 

 นอกจากนั้น พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 35 กำหนดให้ ผู้จัดการต้องจัดให้มีการบันทึก

รายการต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้พักและจำนวนผู้พักในแต่ละห้องลงในบัตรทะเบียนผู้พักในทันทีที่มีการเข้าพัก โดยให้

ผู้พักคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในบัตรทะเบียนผู้พัก หากผู้พักมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และเข้าพักตาม

ลำพัง ให้ผู้จัดการหรือผู้แทนลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย 

 ผู้จัดการต้องนำไปบันทึกลงในทะเบียนผู้พักให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากมีการลงทะเบียน

เข้าพัก 

ผู้จัดการต้องเก็บรักษาบัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พักไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี และต้องให้อยู่ใน

สภาพที่ตรวจสอบได้ 

 หากผู้จัดการไม่จัดให้มีการบันทึกรายการต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้พักและจำนวนผู้พักในแต่ละห้องลงในบตัร

ทะเบียนผู้พักในทันทีที่มีการเข้าพัก หรือไม่ต้องเก็บรักษาบัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พักไว้เป็นเวลาอย่าง

น้อย 1 ปีในสภาพที่ตรวจสอบได้มีโทษปรับทางปกครองตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาท (มาตรา 56) 

 ผู้เข้าพักแจ้งรายการเท็จลงในบัตรทะเบียนผู้พักหรือทะเบียนผู้พัก มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 61) 

 ผู้จัดการต้องส่งสำเนาทะเบียนผู้พักในแต่ละวันไปให้นายทะเบียนทุกสัปดาห์แล้วให้นายทะเบียนทำใบ

รับมอบให้ไว้เป็นสำคัญ หากโรงแรมใดอยู่ห่างไกลหรือไม่สามารถส่งได้ตามกำหนดดังกล่าว ให้นายทะเบียน

พิจารณากำหนดระยะเวลาส่งสำเนาดังกล่าวแล้วแจ้งให้ผู้จัดการทราบ (มาตรา 36) โดยรายละเอียดวิธีการส่ง

สำเนาทะเบียนผู้พัก เป็นไปตาม “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งสำเนาทะเบียนผู้

พักและการออกหลักฐานรับมอบทะเบียนผู้พัก ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555” และหากผู้จัดการไม่ปฏิบัติ

ตามมีโทษปรับทางปกครองตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาท (มาตรา 56) 

 ในกรณีที่โรงแรมได้รับความเสียหายเนื่องจากเหตุอัคคีภัยหรือภยันตรายร้ายแรงอื่น ๆ ให้ผู้ ประกอบ

ธุรกิจโรงแรมหรือผู้จัดการแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง (มาตรา 28) 

 นอกจากนั้น ผู้จัดการยังมีหน้าที่ดูแลไม่ให้บุคคลใดหลบซ่อนหรือมั่วสุมในเขตโรงแรมในลักษณะอัน

ควรเชื่อว่าจะก่อความไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง หรือจะมีการกระทำความผิดอาญาขึ้นในโรงแรม และจะต้องแจ้ง
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ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ทราบโดยทันที ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีหรือได้

มีการหลบซ่อนหรือมั่วสุมหรือการกระทำความผิดอาญาขึ้นในโรงแรม (มาตรา 38) 

 ผู้จัดการโรงแรมต้องรับบุคคลทั่วไปที่ประสงค์เข้าพักโรงแรม ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ผู้จัดการอาจ

ปฏิเสธไม่รับบุคคลที่ประสงค์จะเข้าพักในโรงแรมได้ ได้แก่ 

(1) มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าบุคคลนั้นจะเข้าไปหลบซ่อน มั่วสุม หรือกระทำการใด อันเป็นความผิด

อาญาขึ้นในโรงแรม หรือก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้พักอ่ืนในโรงแรม 

(2) มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นไม่สามารถจ่ายค่าห้องพักได้ 

(3) มีเหตุอันควรเชื ่อได้ว่าบุคคลนั้นเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคติดต่อตามกฎหมายว่าด้วย

โรคติดต่อ (มาตรา 39) 

 ผู้จัดการปฏิเสธไม่รับบุคคลที่ประสงค์จะเข้าพักในโรงแรมโดยไม่มีเหตุตามมาตรา 39 ต้องระวางโทษ

ปรับทางปกครองตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 20,000 บาท (มาตรา 58) 

3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม) 

มาตรา 674 กำหนดให้ เจ้าสำนักโรงแรมจะต้องรับผิดเพื่อความสูญหายหรือบุบสลายอย่างใด ๆ อัน

เกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งคนเดินทางหรือแขกอาศัยหากได้พามา  

ความรับผิดดังกล่าวของเจ้าสำนักโรงแรมนั้น เป็นความรับผิดที่แม้ว่าความสูญหายหรือบุบสลายนั้นจะ

ไม่ได้เกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของเจ้าสำนักโรงแรม แต่เกิดขึ้นเพราะผู้คนไปมาเข้าออก ณ 

โรงแรมนั้นก็ตาม เจ้าสำนักโรงแรมก็ต้องรับผิด (มาตรา 675 วรรคหนึ่ง) ยกเว้น ความสูญหายหรือบุบสลายอัน

เกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือแต่สภาพแห่งทรัพย์สินนั้น หรือแต่ความผิดของคนเดินทาง หรือแขกอาศัยผู้นั้นเอง 

หรือบริวารของเขา หรือบุคคลซึ่งเขาได้ต้อนรับ (มาตรา 675 วรรคสาม) หรือคนเดินทางหรือแขกอาศัยไม่ได้

แจ้งการสูญหายหรือบุบสลายต่อเจ้าสำนักโรงแรมในทันทีที่พบเห็นว่าสูญหายหรือบุบสลายขึ้น (มาตรา 676) 

ถ้าทรัพย์สินที่สูญหายหรือบุบสลายนั้นเป็น เงินทองตรา ธนบัตร ตั๋วเงิน พันธบัตร ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ 

ประทวนสินค้า อัญมณี หรือของมีค่าอื่น ๆ ให้จำกัดความรับผิดไว้เพียง 5,000 บาท เว้นแต่จะได้ฝากของมีค่า

เช่นนี้ไว้แก่เจ้าสำนักโรงแรมและได้บอกราคาแห่งของนั้นชัดแจ้ง (มาตรา 675 วรรคสอง) 

 คำแจ้งความข้อความยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเจ้าสำนักโรงแรมที่ปิดไว้ในโรงแรมนั้นตกเป็น

โมฆะ เว้นแต่คนเดินทางหรือแขกอาศัยจะได้ตกลงด้วยชัดแจ้งในการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดดังว่านั้น 

(มาตรา 677) 
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การฟ้องคดีเรียกค่าสินไหมทดแทนเพ่ือทรัพย์สินของคนเดินทางหรือของแขกอาศัยสูญหายหรือบุบสลายนั้น มี

อายุความ 6 เดือนนับแต่วันที่คนเดินทางหรือแขกอาศัยออกไปจากโรงแรมนั้น (มาตรา 678) 

4. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 มาตรา 22 กำหนดให้มี ผังเมืองรวมเพื่อจำแนกประเภทของ

ที่ดิน และกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท ซึ่งรายละเอียดของการจำแนกประเภทที่ดิน

ต้องพิจารณาจากกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ซึ่งได้มีการประกาศใช้เป็นรายจังหวัด ตัวอย่างเช่น 

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2544 ข้อ 12 กำหนดให้ ที่ดินประเภทชนบทและ

เกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที ่ดินเพื ่อเกษตรกรรมหรือเกี่ ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อย

ละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ และที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด 

ดังต่อไปนี้ … (4)  โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เป็นต้น 

5. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 21 กำหนดให้ ผู้ที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ

เคลื ่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ ่น และ

ดำเนินการตามมาตรา 39 ทวิ2 

นอกจากนั้น มาตรา 32 (1) ได้กำหนดให้ อาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรม เป็นอาคารประเภทควบคุม

การใช้ ซึ่งเมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารประเภทควบคุมการใช้ หรือผู้แจ้งตามมาตรา 39 

ทวิได้กระทำการดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง อาคารนั้นให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่

ได้รับแจ้ง โดยห้ามมิให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นภายในกำหนดเวลาดังกล่าว 

อาคารที ่จะดัดแปลงหรืออาคารที ่จะเปลี ่ยนการใช้มาประกอบธุรกิจโรงแรมต้องปฏิบัต ิตาม 

กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
2 มาตรา 39 ทวิ  “ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่คณะกรรมการควบคุมอาคารกำหนดพร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว …” 
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อาคารที่จะดัดแปลงหรืออาคารที่จะเปลี่ยนการใช้มาประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎกระทรวงนี้ ต้อง

ได้รับใบรับรองการดัดแปลงอาคารหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรม แล้วแต่กรณี 

ภายใน 5 ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ (ข้อ 4) 

อาคารที่จะดัดแปลงหรืออาคารที่จะเปลี่ยนการใช้มาประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย

โรงแรม ให้มีที่ว่างของอาคารไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร และ

ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ (ข้อ 5) 

(1) อาคารไม่เกินสองชั้นที่มีจำนวนห้องพักในอาคารหลังเดียวกันไม่เกิน 10 ห้อง 

(ก) ช่องทางเดินในอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

(ข) บันไดกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร และต้องมีระยะห่างตามแนวทางเดินไม่เกิน 40 เมตร 

จากจุดที่ไกลสุดบนพ้ืนชั้นนั้น 

(ค) หน่วยน้ำหนักบรรทุกจรสำหรับส่วนต่าง ๆ ของอาคารให้คำนวณโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 150 

กิโลกรัมต่อตารางเมตร 

(ง) มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรือเครื่องดับเพลิงยกหิ้วตามประเภท  ขนาด และ

สมรรถนะตามมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรือเครื่องดับเพลิงยกหิ้วของกรมโยธาธิการ และผังเมือง

ไม่น้อยกว่าชั้นละหนึ่งเครื่อง โดยต้องให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพ้ืนอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร ในที่

มองเห็น สามารถอ่านข้อแนะนำการใช้ได้ และสามารถเข้าใช้สอยได้สะดวก 

(2) อาคารที่ไม่ใช่อาคารตาม (1) ที่มีจำนวนห้องพักในชั้นเดียวกันไม่เกิน 20 ห้อง 

(ก) ช่องทางเดินในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร 

(ข) หน่วยน้ำหนักบรรทุกจรสำหรับอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 (2) 

และ (3) เว้นแต่หน่วยน้ำหนักบรรทุกจรของบันไดและช่องทางเดินที่เปลี่ยนการใช้อาคารจากห้องแถวหรือ

ตึกแถว หน่วยน้ำหนักบรรทุกจรต้องไม่ต่ำกว่า 200 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 

(3) อาคารที่ไม่ใช่อาคารตาม (1) ที่มีจำนวนห้องพักในชั้นเดียวกันเกินกว่า 20 ห้อง 

(ก) ช่องทางเดินในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 

(ข) หน่วยน้ำหนักบรรทุกจรสำหรับอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 (2) 

และ (3) เว้นแต่หน่วยน้ำหนักบรรทุกจรของบันไดและช่องทางเดินที่เปลี่ยนการใช้จากห้องแถวหรือตึกแถว 

หน่วยน้ำหนักบรรทุกจรต้องไม่ต่ำกว่า 200 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
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(4) อาคารสามชั้นที่มีเสา คาน ตง พื้น บันได โครงหลังคา หรือผนังของอาคารที่ทำด้วยวัสดุไม่ทนไฟ 

ต้องติดตั้งระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเพิ่มเติมทุกชั้นตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้ 

(ก) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

1) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟที่สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ใน

อาคารได้ยินหรือทราบอย่างท่ัวถึง 

2) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ และระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่อให้

อุปกรณ์ตาม 1) ทำงาน 

(ข) ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างสำรองเพื่อให้มีแสงสว่างสามารถมองเห็นช่องทางเดินได้ขณะ

เพลิงไหม้ และมีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้านนอกของประตูหนีไฟด้วยตัวอักษรที่

สามารถมองเห็นได้ชัดเจนซึ่งต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 10 เซนติเมตร 

(ค) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือหนึ่งเครื่องต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน 200 ตารางเมตร ทุก

ระยะไม่เกิน 30 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 2 เครื่อง 

(5) อาคารตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไปต้องมีเสา คาน ตง พ้ืน บันได โครงหลังคา และผนังของอาคารที่

ทำด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ และต้องมีบันไดหนีไฟที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(ก) บันไดหนีไฟที่ไม่ใช่บันไดในแนวดิ่งซึ่งมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ของอาคารแต่ละชั้นเพ่ือให้

สามารถลำเลียงบุคคลทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารได้ภายในหนึ่งชั่วโมง 

(ข) บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีผนังทุกด้านโดยรอบที่ทำด้วยวัสดุทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 30 

นาท ี

(ค) กรณีที่นำบันไดหลักมาเป็นบันไดหนีไฟหรือมีบันไดหนีไฟเพิ่มจากบันไดหลักช่องประตูสู่

บันไดหนีไฟต้องเป็นบานเปิดทำด้วยวัสดุทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บาน

ประตูปิดได้เองเพ่ือป้องกันควันและเปลวไฟมิให้เข้าสู่บันไดหนีไฟ 

(ง) ต้องมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง 

(จ) ต้องมีความลาดชันของบันไดน้อยกว่า 60 องศา 

6. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 48 กำหนดให้ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม



123 
 
แห่งชาติมีอำนาจประกาศกำหนดให้โครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้

ผู้ใดดำเนินการ เป็นโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือที่อาจมีผลกระทบ

ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของ

ประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทำรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดโครงการ 

กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื ่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

กำหนดให้ โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้น

ไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป เป็นโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่ต้องจัดทำ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เอกสารท้ายประกาศ 4) 

นอกจากนี้ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อาทิเช่น ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการควบคุม

สิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต พ.ศ. 2546 เป็นต้น ได้กำหนดให้โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศที่มี

จำนวนห้องพักตั้งแต่ 10 ห้อง ถึง 79 ห้อง  ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (ข้อ 

8) 

7. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 31  ให้อำนาจรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง

สาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้

กิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงได้มีการประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง กิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยข้อ 3 ของประกาศดังกล่าวกำหนดให้ การ

ประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักท่ีมิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการพักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคล

อื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทำให้ผู้ดำเนิน

กิจการโรงแรมต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 

ซึ่งกำหนดให้ 

สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเลี้ยงเด็ก สถาน

ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้นหรือผู้พิการ หรือสถานที่อื่นใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนเป็น
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พิเศษ ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหรือต้องจัดให้มีระบบป้องกัน

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบ

กิจการ (ข้อ 6 วรรคหนึ่ง) 

สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง และเหมาะสมที่จะประกอบ

กิจการที่ขออนุญาตได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ข้อ 7 วรรคหนึ่ง) 

ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉินให้มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอและมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน 

โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง (ข้อ 7 วรรคสอง) 

สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ข้อ 8) 

สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องมีห้องน้ำและห้องส้วม ตามแบบและจำนวนที่กำหนดในกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูก

สุขลักษณะเป็นประจำทุกวัน (ข้อ 9) 

สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกำจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้ (ข้อ 10) 

(1) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณของมูลฝอย 

รวมทั้งมีการทำความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 

(2) ในกรณีที ่มีการกำจัดมูลฝอยเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ ่นและต้อง

ดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของท้องถิ่น และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(3) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

สถานประกอบกิจการต้องดูแลมิให้มีน้ำท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัดให้มีการระบายน้ำ

หรือการดำเนินการอย่างใด ๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง (ข้อ 11 วรรคหนึ่ง) 

สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกัน และกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคให้ถูกต้องตาม

หลักวิชาการ (ข้อ 12) 
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สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สำหรับการประกอบอาหาร การปรุงอาหาร 

หรือการสะสมอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร  ทั้งนี้ ตาม

ข้อกำหนดของท้องถิ่น (ข้อ 13) 

สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย เป็นสัดส่วน และดูแล

รักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดเหตุ

รำคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ข้อ 14) 

สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ำดื่มสะอาดที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคของกรม

อนามัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน รวมทั้งจัดให้มีภาชนะรองรับน้ำดื่มที่สะอาดและปราศจากสิ่ง

ปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสถานที่ตั ้งน้ำดื่มและลักษณะการนำน้ำมาดื่มต้องไม่เกิดการ

ปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ข้อ 15) 

สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ำใช้ที ่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมต่อการประกอบกิจการ

นั้นๆ  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต (ข้อ 16) 

สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทำงานและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (ข้อ 17) 

สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัยสำหรับการใช้งาน

ในสถานประกอบกิจการ และต้องมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง มั่นคงและปลอดภัย โดยมีระบบป้องกัน

อันตราย และป้ายคำเตือนหรือคำแนะนำในการป้องกันอันตรายจากอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักร

นั้น  ทั้งนี้ การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรต้องเป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและ

การปฏิบัติงาน และต้องมีการดูแล ตรวจสอบและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา (ข้อ 20) 

สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อา

ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ข้อ 21 วรรคหนึ่ง) 

นอกจากนั้น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32 ให้อำนาจราชการส่วนท้องถิ่นใน

การกำกับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยมีอำนาจกำหนดประเภทของกิจการเป็น

อันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 31 บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น

นั้น และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสำหรับให้ผู้ดำเนินกิจการตาม (๑) ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพ

หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  และตามมาตรา 33 

เมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันที่ข้อบัญญัติท้องถิ่น การดำเนินกิจการตามประเภทที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่น

กำหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมในลักษณะที่เป็นการค้า จะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
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ท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น เทศบัญญัติเทศบาลนครหาดใหญ่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 

2544 ข้อ 8 ได้กำหนดให้ การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทำนองเดียวกัน เป็นกิจการที่ต้องมีการ

ควบคุมภายในเขตเทศบาล และหากประกอบกิจการโดยทำเป็นการค้าจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น (ข้อ 6) 

8. ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง กำหนดมาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ.ศ. 2554 

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

นิยามของโฮมสเตย์ไทย 

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื ่อง กำหนดมาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย  พ.ศ. 

2554 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ข้อ 4 กำหนดนิยามของ “โฮมสเตย์ไทย” ว่าหมายถึง “การท่องเที่ยว

รูปแบบหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวจะต้องพักรวมกับเจ้าของบ้านชายคาเดียวกัน โดยมีห้องพักหรือพ้ืนที่ใช้สอยภายใน

บ้านเหลือ สามารถนำมาดัดแปลงให้นักท่องเที่ยวพักได้ชั่วคราว ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 4 ห้อง มีผู้พักรวมกันไม่เกิน 

20 คน โดยมีค่าตอบแทน และจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควร อันมีลักษณะเป็นการประกอบ

กิจการเพื่อหารายได้เสริม ซึ่งเป็นไปตามบทนิยามคำว่า “โรงแรม” แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

และได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว ตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมการท่องเที่ยวกำหนด” 

การขึ้นทะเบียนและการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 

ผู้ประกอบการโฮมสเตย์สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนโฮมสเตย์ไทยต่อกรมการท่องเที่ยว (ข้อ 6) โดยจะมี

การประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 10 ด้าน 31 ดัชนีชี้วัด ดังต่อไปนี้ (ข้อ 5)  

มาตรฐานที่ 1 ด้านที่พัก 

1.1 ลักษณะบ้านพักที่เป็นสัดส่วน 

1.2 ที่พักท่ีนอนสะอาด และสบาย 

1.3 มีห้องอาบน้ำและห้องส้วมที่สะอาดมิดชิด 

1.4 มีมุมพักผ่อนภายในบ้านหรือในชุมชน 

มาตรฐานที่ 2 ด้านอาหาร 

2.1 ชนิดของอาหาร และวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร 

2.2 มีน้ำดื่มท่ีสะอาด 
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2.3 ภาชนะท่ีบรรจุอาหารที่สะอาด 

2.4 ห้องครัว และอุปกรณ์ท่ีใช้ในครัวที่ถูกสุขลักษณะ 

มาตรฐานที่ 3 ด้านความปลอดภัย 

3.1 มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

3.2 มีการจัดเวรยามดูแลความปลอดภัย 

มาตรฐานที่ 4 ด้านอัธยาศัยไมตรีของเจ้าบ้านและสมาชิก 

4.1 การต้อนรับและการสร้างความคุ้นเคย 

4.2 การสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในวิถีของชุมชน 

มาตรฐานที่ 5 ด้านรายการนำเที่ยว 

5.1 มีรายการนำเที่ยวที่ชัดเจนซึ่งต้องผ่านการยอมรับจากชุมชน 

5.2 ข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยว 

5.3 เจ้าของบ้านเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หรือประสานงานให้มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว 

มาตรฐานที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.1 มีแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน หรือบริเวณใกล้เคียง 

6.2 มีการดูแลแหล่งท่องเที่ยว 

6.3 มีแผนงาน หรือมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือลดผลกระทบจากการท่องเที่ยว และลด

สภาวะโลกร้อน 

6.4 มีกิจกรรมในการลดผลกระทบจากการท่องเที ่ยว เพื ่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และลดสภาวะโลกร้อน 

มาตรฐานที่ 7 ด้านวัฒนธรรม 

7.1 การดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

7.2 การรักษาวิถีชุมชน คงไว้เป็นกิจวัตรปกติ 

มาตรฐานที่ 8 ด้านการสร้างคุณค่า และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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8.1 ผลิตภัณฑ์จากชุมชนเพื่อเป็นของที่ระลึก ของฝาก หรือจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว 

8.2 มีผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่า และมูลค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

มาตรฐานที่ 9 ด้านการบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์ 

9.1 มีการรวมกลุ่มของชาวบ้าน 

9.2 มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มโฮมสเตย์ 

9.3 กฎ กติกา การทำงานของคณะกรรมการ 

9.4 มีการกระจายและผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 

9.5 ระบบการจองล่วงหน้า ลงทะเบียน และชำระเงินล่วงหน้า 

9.6 รายละเอียดค่าธรรมเนียมและบริการต่าง ๆ ที่ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 

มาตรฐานที่ 10 ด้านการประชาสัมพันธ์ 

10.1 มีเอกสาร สิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน 

10.2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

โฮมสเตย์ไทยที่ผ่านการประเมินและได้มาตรฐาน จะได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 

พร้อมหนังสือรับรองซึ่งแสดงความเป็นมาตรฐาน โดยผู้ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยมีสิทธิใช้ตราสัญลักษณ์

มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (ข้อ 10) 

 

 

เครื่องหมายมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
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โฮมสเตย์ไทยท่ีได้รับมาตรฐานจะถูกประเมิน เมื่อครบอายุการรับรองมาตรฐาน 3 ปี และยื่นขอรับรอง

มาตรฐานใหม่ การประเมิน หากมีระดับคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานจะถูกถอดถอนการรับรองมาตรฐาน 

พร้อมทั้งต้องส่งคืนเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย และหนังสือรับรองต่อกรมการท่องเที่ยว (ข้อ 9) 

การร้องเรียนโฮมสเตย์ไทย 

หากผู้ใช้บริการได้รับความเสียหายจากการกระทำของโฮมสเตย์ที่ได้รับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 

ผู้ใช้บริการสามารถร้องเรียนโดยจัดทำเป็นหนังสือร้องเรียน ขอให้ถอดถอนความเป็นมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 

ต่ออธิบดีกรมการท่องเที่ยวได้ (ข้อ 11) โดยมีกระบวนการพิจารณา ดังนี้ 

เมื่ออธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ ให้อธิบดีกรมการท่องเที่ยว แต่งตั้ง

คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงขึ้น โดยให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง

ภายใน 30 วันและรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการโดยเร็ว (ข้อ 12) 

คณะกรรมการมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยร่วมกันพิจารณาข้อเท็จจริงตามที่คณะกรรมการสืบสวน

ข้อเท็จจริงเสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย กรมการท่องเที่ยวจะแจ้งให้

ผู้ใช้บริการ (ผู้ร้องเรียน) และโฮมสเตย์ที่ได้รับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยซึ่งถูกร้องเรียน ได้รับทราบภายใน 30 

วันนับแต่วันที่คณะกรรมการมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยได้มีผลการพิจารณา (ข้อ 13) 

หากผู้ใช้บริการ (ผู้ร้องเรียน) หรือโฮมสเตย์ที่ได้รับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยซึ่งถู กร้องเรียน ไม่เห็น

ด้วยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ให้มีสิทธิอุทธรณ์ผลการพิจารณาของ

คณะกรรมการมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยได้ โดยจัดทำเป็นหนังสืออุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมการท่องเที่ยวภายใน 30 

วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา (ข้อ 14) 

เมื่ออธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้รับหนังสืออุทธรณ์จากผู้ใช้บริการ (ผู้ร้องเรียน) หรือโฮมสเตย์ที่ได้

รับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยซึ่งถูกร้องเรียน แล้วแต่กรณี แจ้งเหตุไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของ

คณะกรรมการมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ให้อธิบดีกรมการท่องเที่ยวแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงขึ้น 

(ชุดใหม่) โดยให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงภายใน 30 วัน และรายงานผล

การสืบสวนข้อเท็จจริง ต่อคณะกรรมการมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยโดยเร็ว (ข้อ 15) 

คณะกรรมการมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยร่วมกันพิจารณาข้อเท็จจริงตามที่คณะกรรมการสืบสวน

ข้อเท็จจริง (ชุดใหม่) เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย กรมการท่องเที ่ยว

จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการ (ผู้ร้องเรียน) และโฮมสเตย์ที่ได้รับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยซึ่งถูกร้องเรียนได้รับทราบ

ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยได้มีผลการพิจารณา ผลการพิจารณาของ

คณะกรรมการมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยให้ถือเอาเสียงข้างมากและให้เป็นที่สุด (ข้อ 16) 
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9. พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 

ความหมายของธุรกิจนำเที่ยว 

ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มาตรา 4 “ธุรกิจนำเที่ยว” หมายความ

ว่า ธุรกิจเกี่ยวกับการนำนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์อื ่น โดยจัดให้มี

บริการหรือการอำนวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อันได้แก่ สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์ 

หรือบริการอ่ืนใดตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที ่ยว  พ.ศ. 2561 ข้อ 4 กำหนดประเภทใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

(1) ประเภทเฉพาะพ้ืนที่ สำหรับการประกอบธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดหนึ่งจังหวัดใดและจังหวัดที่มีเขต

พ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดนั้น 

(2) ประเภทในประเทศ สำหรับการประกอบธุรกิจนำเที่ยวภายในราชอาณาจักร 

(3) ประเภทนำเที่ยวจากต่างประเทศ สำหรับการประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยการนำนักท่องเที่ยวที่

เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวภายในราชอาณาจักร 

(4) ประเภททั่วไป สำหรับการประกอบธุรกิจนำเที่ยวภายในราชอาณาจักรและภายนอกราชอาณาจักร 

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตาม (3) ให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตาม 

(1) และ (2) ด้วย 

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตาม (4) ให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตาม 

(1) (2) และ (3) ด้วย 

การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

ผู้ใดประสงค์จะประกอบธุรกิจนำเที่ยวให้ยื ่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากนาย

ทะเบียน (มาตรา 15) โดยการกำหนดประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับและการออก

ใบอนุญาต การขอและการต่ออายุใบอนุญาต และการขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่

กำหนดในกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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คุณสมบัตขิองผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (มาตรา 16 

(1)) 

(ก) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว  

(ข) มีสัญชาติไทย 

(ค) มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย 

และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (มาตรา 16 (2)) 

(ก) เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ 

(ข) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้

ความสามารถ 

(ค) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 

(ง) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามมาตรา 46 (1) (3) หรือ (4) หรือใบอนุญาตเป็น

มัคคุเทศก์ตามมาตรา 63 (1) (2) (3) หรือ (4) และยังไม่พ้นกำหนดห้าปีนับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

(จ) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามมาตรา 46 (5) หรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

ตามมาตรา 63 (5) 

(ฉ) เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยวมาแล้วยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจนำเที่ยว 

 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวซึ่งเป็นนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (มาตรา 17 (1)) 

(ก) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ถ้าเป็น

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ถ้าเป็นบริษัทจำกัด

หรือบริษัทมหาชนจำกัด ทุนของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดต้องเป็นของบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย 

และกรรมการของบริษัทเกินกึ่งหนึ่งต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย 

(ข) กรรมการหรือผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 

16 
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และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (มาตรา 17 (2)) 

(ก) เป็นนิติบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 16 (2) (ค) (ง) หรือ (จ) 

(ข) มีผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 16 (2) (ค) (ง) หรือ (จ) หรือซึ่งพ้นจากการเป็น

หุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2) (ก) มาแล้วยังไม่ถึงห้าปี นับถึงวันยื่นคำ

ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

(ค) มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินร้อยละห้ามีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 16 (2) (ค) (ง) หรือ (จ) หรือซึ่งพ้น

จากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2) (ก) มาแล้วยังไม่ถึงห้าปี

นับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

ความใน (2) (ข) และ (ค) ไม่นำมาใช้บังคับกับผู้ซึ่งเคยเป็นหุ้นส่วน กรรมการหรือผู้มีอำนาจจัดการ

แทนนิติบุคคล ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นกับการกระทำของนิติบุคคลที่เป็นเหตุให้มีลักษณะ

ต้องห้ามตาม (2) (ก) 

เอกสารและหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาต 

ส่วนเอกสารและหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตนั้น กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนำ

เที่ยว พ.ศ. 2561 ข้อ 5 กำหนดว่า ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทใด ให้ยื่น

คำขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(1) บุคคลธรรมดา 

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

(ข) สำเนาทะเบียนบ้าน 

(ค) ภาพถ่ายสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ขนาด 4 x 6 นิ้ว ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหนึ่งเดือนก่อน

วันยื่นคำขอรับใบอนุญาต โดยแสดงให้เห็นทั้งบริเวณภายในและภายนอกสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวป้าย

ชื่อ และเลขที่ตั้งสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และแผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบธุรกิจนำ

เที่ยว 

(ง) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานที่

ประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

(จ) สำเนากรมธรรม์ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว

ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ 
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ไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาทต่อคน และกรณีบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อคนและต้องมีอายุกรมธรรม์ไม่

น้อยกว่าหกเดือนนับแต่วันยื่นคำขอรับใบอนุญาต 

(2) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด 

(ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือนนับถึงวันยื่นคำขอรับ

ใบอนุญาต 

(ข) รายชื่อ สัญชาติและภูมิลำเนาของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

(ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจจัดการแทน 

(ง) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจจัดการแทน 

(จ) ตัวอย่างรอยตราประทับ 2 ตรา 

(ฉ) ภาพถ่ายสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ขนาด 4 x 6 นิ้ว ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหนึ่งเดือนก่อน

วันยื่นคำขอรับใบอนุญาต โดยแสดงให้เห็นทั้งบริเวณภายในและภายนอกสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ป้าย

ชื่อ และเลขที่ตั้งสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และแผนที่ โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบธุรกิจนำ

เที่ยว 

(ช) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานที่

ประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

(ซ) สำเนากรมธรรม์ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว

ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ 

ไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาทต่อคน และกรณีบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อคนและต้องมีอายุกรมธรรม์ไม่

น้อยกว่าหกเดือนนับแต่วันยื่นคำขอรับใบอนุญาต 

(3) บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือดำเนินกิจการเกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยว 

(ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือนนับถึงวันยื่นคำขอรับ

ใบอนุญาต 

(ข) รายชื่อ สัญชาติและภูมิลำเนาของผู้ถือหุ้นปีปัจจุบันทุกคน และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ

คนถือ 

(ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการหรือผู้มีอำนาจจัดการแทน 
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(ง) สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการหรือผู้มีอำนาจจัดการแทน 

(จ) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ รายการจดทะเบียนจัดตั้ง และข้อบังคับของนิติบุคคล  (ถ้า

มี) 

(ฉ) ตัวอย่างรอยตราประทับ 2 ตรา 

(ช) ภาพถ่ายสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ขนาด 4 x 6 นิ้ว ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหนึ่งเดือนก่อน

วันยื่นคำขอรับใบอนุญาต โดยแสดงให้เห็นทั้งบริเวณภายในและภายนอกสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวป้าย

ชื่อ และเลขที่ตั้งสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และแผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบธุรกิจนำ

เที่ยว 

(ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานที่

ประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

(ฌ) สำเนากรมธรรม์ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว

ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ 

ไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทต่อคน และกรณีบาดเจ็บไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาทต่อคนและต้องมีอายุกรมธรรม์ไม่น้อย

กว่าหกเดือนนับแต่วันยื่นคำขอรับใบอนุญาต 

 กรณีขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่จะให้บริการดำน้ำแบบดำน้ำลึกโดยมีอุปกรณ์เครื่องช่วย

หายใจและอุปกรณ์อ่ืนที่ช่วยในการดำน้ำนั้น กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2561 ข้อ 6 

กำหนดว่า ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่จะให้บริการดำน้ำแบบดำน้ำลึกโดยมีอุปกรณ์

เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์อื่นที่ช่วยในการดำน้ำ นอกจากต้องยื่นเอกสารและหลักฐานตามที่กำหนดในข้อ 

5 แล้ว ต้องยื่นเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

(1) สำเนาใบทะเบียนเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยและใบสำคัญรับรองการตรวจเรือตาม

กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยของเรือท่ีจะใช้ในการให้บริการดำน้ำนั้น 

(2) สำเนาใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม 

(3) สำเนาใบอนุญาตให้เข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติสำหรับการ

บริการนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติเฉพาะกรณีมีการนำ

เที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ 

(4) สำเนาใบรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ดำน้ำซึ่งออกให้ไม่เกินสามสิบวันก่อนวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต 

ดังต่อไปนี้ 
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(ก) ถังอากาศ 

(ข) กระบอกสูบ 

(ค) อุปกรณ์ควบคุมการสลับอากาศ 

(ง) อุปกรณ์วัดความลึกและแรงดัน 

(จ) อุปกรณ์การทรงตัวในน้ำ 

(ฉ) ชุดดำน้ำ 

(ช) หน้ากากดำน้ำ 

(ซ) รองเท้าดำน้ำ 

(ฌ) ครีบสำหรับรองเท้าดำน้ำ 

(ญ) อุปกรณ์ช่วยหายใจใต้น้ำ 

(ฎ) ตัวถ่วงน้ำหนัก 

(ฏ) เข็มทิศ 

หรือใบรับรองว่ามีพนักงานสามารถดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ดำน้ำ 

(5) สำเนาใบรับรองว่ามีผู้ควบคุมการดำน้ำและผู้สอนการดำน้ำ ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานหรือองค์กรที่

รัฐมนตรีประกาศกำหนด 

(6) สำเนากรมธรรม์ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุจากการดำน้ำให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำ

เที่ยวในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวโดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพล

ภาพ ไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทต่อคน และกรณีบาดเจ็บไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาทต่อคนและต้องมีอายุกรมธรรม์ไม่

น้อยกว่าหกเดือนนับแต่วันยื่นคำขอรับใบอนุญาต เว้นแต่หลักฐานตามข้อ 5 (1) (จ) (2) (ซ) และ (3) (ฌ) ได้

ระบุไว้ว่าคุ้มครองการให้บริการดำน้ำแบบดำน้ำลึกโดยมีอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์อ่ืนที่ช่วยในการ

ดำน้ำด้วย ให้ถือว่าเป็นเอกสารตามข้อนี้ 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 

พ.ศ. 2561 ข้อ 1 กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ดังต่อไปนี้ 
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ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว                      ฉบับละ 2,000 บาท 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขา                ฉบับละ 1,000 บาท 

ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว              ฉบับละ 1,000 บาท 

ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขา        ฉบับละ 500 บาท 

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว         ครั้งละ 2,000 บาท 

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขา    ครั้งละ 1,000 บาท 

เงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

 กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2563 ข้อ 2 กำหนดให้ ผู้

ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะต้องวางหลักประกันต่อนายทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำ

เที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาที่มีหน้าที่และอำนาจครอบคลุมสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวของผู้ขอรับใบอนุญาต 

ดังต่อไปนี้ 

  (1) การประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทเฉพาะพื้นที่ ต้องวางหลักประกันเป็นจำนวนเงิน 

3,000 บาท 

  (2) การประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทภายในประเทศ ต้องวางหลักประกันเป็นจำนวนเงิน 

15,000 บาท 

  (3) การประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนำเที่ยวจากต่างประเทศ ต้องวางหลักประกันเป็น

จำนวนเงิน 30,000 บาท 

  (4) การประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภททั่วไป ต้องวางหลักประกันเป็นจำนวนเงิน 60,000 

บาท 

การขอต่ออายุใบอนุญาต 

 พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มาตรา 22/1 กำหนดว่า ใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจนำเที่ยวให้มีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุ

ใบอนุญาตต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียน 

หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว 
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ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องแสดงใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ 

สถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (มาตรา 23) 

ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องไม่กระทำการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยว หรือนักท่องเที่ยว (มาตรา 24) 

ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กำหนด 

(มาตรา 25) ซึ่งได้แก่ ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ

นำเที่ยวและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวที่พึงปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยว และความ

รับผิดชอบที่มีต่อนักท่องเที่ยว และผู ้ประกอบธุรกิจนำเที ่ยวตลอดจนค่าตอบแทนหรือความคุ ้มครองที่

มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวจะพึงได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที ่ยว พ.ศ. 2562 ซึ่งข้อ 4 (1) -(11) กำหนด

มาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยว ดังนี้ 

มีสถานประกอบการที่แน่นอน โดยมีหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ที่ใช้เป็น

สถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจัดให้มีโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารไว้ประจำสถานที่

ประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

พาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยวและผู้ควบคุมพาหนะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกำหนด 

เก็บเอกสารโฆษณารายการนำเที่ยวตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 26 และใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (JOB 

ORDER) ไว้เป็นหลักฐานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วันนับแต่วันสิ้นสุดการนำเที่ยวตามโฆษณาหรือสิ้นสุดการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (JOB ORDER) ดังกล่าว 

ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจัดให้มีหลักฐานเกี่ยวกับการให้บริการนำเที่ยวให้ไว้กับนักท่องเที่ยว 

ผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคล หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการผู้จัดการจะต้องไม่ให้หรือยินยอมให้

บุคคลอื่นดำเนินกิจการธุรกิจนำเที่ยวของตน 

ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องไม่หาประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมจากนักท่องเที่ยว เช่น ค่าบำเหน็จ การ

ขอรับการสนับสนุนและรับการอุปถัมภ์ด้านพาหนะ และอื่นๆ จากผู้ขายสินค้าที่ระลึก ร้านค้าอัญมณีหรือ

ผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องโดยตอบแทนด้วยการนำนักท่องเที่ยวไปซื้อสินค้าหรือบริ การจากร้านดังกล่าว ถ้า

เป็นการกระทำไปโดยทราบว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีราคาสูงผิดปกติ หรือหลอกลวงเพื่อให้ได้รับส่วนแบ่งจาก

การขายสินค้าหรือบริการดังกล่าว หรือโดยบังคับหรือขู่เข็ญนักท่องเที่ยว 
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ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายค่าตอบแทนตามปกติ หรือคืนเงินค่าใช้จ่ ายที่มัคคุเทศก์ต้องสำรอง

จ่ายไปก่อนในกรณีฉุกเฉินและจำเป็น เพ่ือการจัดนำเที่ยวให้กับมัคคุเทศก์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สิ้นสุดการ

นำเที่ยว 

ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องไม่ดำเนินการประกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือส่งเสริมสนับสนุนหรือมีส่วนรู้

เห็นให้มีการกระทำ ดังต่อไปนี้ 

1) การกระทำผิดกฎหมาย เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการทำลายสิ่งแวดล้อม โบราณสถานหรือ

โบราณวัตถุ การทารุณสัตว์ การค้าแรงงานข้ามชาติการค้าประเวณีหรือกิจกรรมทางเพศและยาเสพติด การ

กระทำผิดเกี่ยวกับงาช้าง รวมถึงสัตว์ป่าและพืชป่าต่างๆ ที่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย เป็นต้น 

2) การกระทำที่ขาดมนุษยธรรม 

3) การกระทำอื่นใดที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีของ

ประเทศไทย 

ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจัดให้มีใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (JOB ORDER) เพื่อให้นายทะเบียนหรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงาน 

ใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (JOB ORDER) ต้องใช้ภาษาไทย โดยจะมีภาษาต่างประเทศกำกับไว้หรือไม่ก็ได้ 

และอย่างน้อยต้องมีรายการตามที่นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางกำหนด 

ในการจัดบริการหรือการอำนวยความสะดวกที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวพึงต้องจัดให้แก่นักท่องเที่ยว

ตามรายการนำเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องระมัดระวังตรวจสอบว่าผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับ

รายการนำเที่ยวว่าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ 

 ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจัดให้มีมัคคุเทศก์เดินทางไปกับนักท่องเที่ยวตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

ประกาศกำหนด ในการจัดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ ถ้าผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจัดให้มีผู้นำเที่ยว

เดินทางไปกับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องใช้ผู้นำเที่ยวที่ได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้  

(มาตรา 33) 

 ในการโฆษณาหรือชี้ชวนเกี่ยวกับรายการนำเที่ยว ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจัดทำเป็นเอกสารซึ่ง

อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ (มาตรา 26) 

(1) ชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และสถานที่และเลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

(2) ระยะเวลาที่ใช้ในการนำเที่ยว 

(3) ค่าบริการและวิธีการชำระค่าบริการ 
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(4) ลักษณะและประเภทของยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 

(5) จุดหมายปลายทางและที่แวะพัก รวมทั้งสถานที่สำคัญในการนำเที่ยว 

(6) ลักษณะและประเภทของที่พัก และจำนวนครั้งของอาหารที่จัดให้ 

(7)[ การจัดให้มีมัคคุเทศก์หรือผู้นำเที่ยว 

(8) จำนวนขั้นต่ำของนักท่องเที่ยวสำหรับการนำเที่ยว ในกรณีมีเงื่อนไขว่าต้องมีนักท่องเที่ยวไม่น้อย

กว่าจำนวนที่กำหนด 

 (9) การจัดให้มีการประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุ 

 การเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวให้ผิดไปจากที่ได้โฆษณาหรือชี้ชวนไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้อง

แจ้งให้นักท่องเที ่ยวทราบก่อนรับชำระเงินค่าบริการ  และการเปลี ่ยนแปลงรายการนำเที ่ยวภายหลังที่

นักท่องเที่ยวชำระเงินค่าบริการแล้ว หากนักท่องเที่ยวไม่ประสงค์จะเดินทาง ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องคืน

เงินที่รับชำระแล้วให้แก่นักท่องเที่ยวโดยไม่ชักช้า และจะหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ (มาตรา 27) 

 ในระหว่างการนำเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ

ความยินยอมจากนักท่องเที่ยวหรือเป็นเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ต้องจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยวตามสัดส่วน เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะพิสูจน์ ได้ว่าการ

เปลี่ยนแปลงรายการนั้นทำให้ตนมีค่าใช้จ่ายเท่าหรือสูงกว่าเดิม (มาตรา 29) 

 ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรียกเก็บค่าบริการอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ใน เอกสารโฆษณาหรือชี้ชวน 

หรือที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าไม่ได้ (มาตรา 30 วรรคหนึ่ง) 

 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ชี้ชวนให้นักท่องเที่ยวไปในสถานที่หรือทำกิจกรรมใด

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารโฆษณาหรือชี้ชวน ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ต้องแจ้งค่าบริการ

ของตนและค่าบริการที่ต้องจ่ายเนื่องจากการเข้าไปในสถานที่หรือทำกิจกรรมนั้นให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้า 

และจะเรียกเก็บค่าบริการเกินที่แจ้งไว้มิได้ (มาตรา 30 วรรคสอง) 

 ในกรณีที่นักท่องเที่ยวชำระเงินค่าบริการแล้วไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนถ้ามีเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่

สามารถเดินทางได้เฉพาะตัว หรือมีเหตุให้ต้องยกเลิกการนำเที่ยวตามที่ได้โฆษณาไว้   ทั้งนี้ โดยมิใช่ความผิด

ของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจ่ายเงินคืนให้แก่นักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าอัตราตาม

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด (มาตรา 28 วรรคหนึ่ง) 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=868979&ext=htm#_ftn16
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 ถ้าการยกเลิกการนำเที่ยวเกิดจากกรณีมีนักท่องเที่ยวไม่ครบจำนวนตามที่กำหนด หรือเกิดจากเหตุ

ใด ๆ อันเป็นความผิดของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว  ผู้ประกอบธุรกิจนำเที ่ยวต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่

นักท่องเที่ยว (มาตรา 28 วรรคสอง) 

ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจัดให้มีการประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และ

ผู้นำเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด (มาตรา 34 

วรรคหนึ่ง) โดยคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้ออก ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและ

มัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวใน

ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว พ.ศ. 2561 โดยกำหนดว่า ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับ

อุบัติเหตุให้แก่ นักท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว โดยมีจำนวนเงินเอา

ประกันกรณีเสียชีวิต สุญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพไม่ต่ำกว่า1,000,000 บาทต่อคน และกรณีบาดเจ็บไม่ต่ำ

กว่า 500,000 บาทต่อคน” 

ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ไม่จัดให้มีการประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุตามวรรคหนึ่งต้องรับผิดชอบต่อ

นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ หรือผู้นำเที่ยวเช่นเดียวกับผู้รับประกันภัย (มาตรา 34 วรรคสอง) 

 ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสิ้นสุดลงเพราะไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจนำเที่ยว เลิกประกอบกิจการ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวมีหน้าที่ดำเนินการตามข้อผูกพันที่มีอยู่กับนักท่องเที่ยวก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลง โดยต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 37) โดยกฎกระทรวงตามมาตรานี้ คือ 

กฎกระทรวงการดำเนินการตามข้อผูกพันที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีอยู่กับนักท่องเที่ยว พ.ศ. 2561 ซึ่ง ข้อ 2 

กำหนดให้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีหน้าที่ดำเนินการตามข้อผูกพันที่มีอยู่กับนักท่องเที่ยวก่อนวันที่ใบอนุญาต

สิ้นสุดลงโดยจัดให้มีบริการนำเที่ยวหรือบริการด้านอื่น ๆ ตามข้อผูกพันดังกล่ าวอย่างครบถ้วน และหากเป็น

กรณีที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลงเพราะเลิกประกอบกิจการให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแสดงแผนการดำเนินการตาม

ข้อผูกพันที่มีอยู่กับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานต่อนายทะเบียนด้วย 

ในกรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีบริการนำเที่ยวหรือบริการด้านอื่น ๆ ตามวรรคหนึ่งได้ให้ผู้ประกอบธุรกิจ

นำเที่ยวจัดหาผู้ประกอบธุรกิจนำเที ่ยวรายอื่นเพื่อดำเนินการตามข้อผูกพันที่มีอยู่กับนักท่องเที่ยวอย่าง

ครบถ้วน 

ในกรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ประสงค์จะใช้บริการนำเที่ยวหรือบริการด้านอื่น ๆ กับผู้ประกอบธุรกิจนำ

เที่ยวต่อไป ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวคืนเงินค่าบริการที่รับชำระไว้แล้วแก่นักท่องเที่ยว เว้นแต่ในกรณีที่ผู้
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ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะแสดงเอกสารหรือหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้นักท่องเที่ยวทราบถึง

ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเป็นการเตรียมการจัดนำเที่ยว 

(1) ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา 

(2) ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน 

(3) ค่าใช้จ่ายอื่นตามท่ีอธิบดีกำหนด 

ในกรณีดังกล่าว ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวหักเงินค่าใช้จ่ายตาม (1) (2) หรือ (3) จากเงินค่าบริการที่

ต้องจ่ายคืนได้ หากค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงสูงกว่าเงินค่าบริการที่นักท่องเที่ยวได้ชำระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ไม่สามารถเรียกเงินค่าใช้จ่ายเพิ่มจากนักท่องเที่ยวได้ 

 และข้อ 3 ของกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวดำเนินการตามข้อ 2 วรรค

สอง (จัดหาผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายอื่น) หรือวรรคสาม (คืนเงินค่าบริการรับชำระไว้แล้วแก่นักท่องเที่ยว) 

ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลง 

การพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มาตรา 45 กำหนดให้ นายทะเบียนมีอำนาจ

สั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้ไม่เกินครั้งละ 6 เดือน เมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

(1) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา 12 (3)  ซ ึ ่ งก ็ ค ื อการฝ ่ าฝื น

ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมาตรฐาน

การปฏิบัติหน้าที ่ของมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวที ่พึงปฏิบัติต่อนักท่องเที ่ยว และความรับผิดชอบที่มีต่อ

นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตลอดจนค่าตอบแทนหรือความคุ้มครองที่มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว

จะพึงได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2562 

(2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 มาตรา 26 มาตรา 30 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 หรือ

มาตรา 34 

การฝ่าฝืนมาตรา 23 คือ การไม่แสดงใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ 

สถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

การฝ่าฝืนมาตรา 26 คือ การฝ่าฝืนหน้าที่ในการจัดทำเอกสารโฆษณาหรือชี้ชวนเกี่ยวกับรายการนำ

เที่ยว 
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การฝ่าฝืนมาตรา 30 คือ การเรียกเก็บค่าบริการอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในเอกสารโฆษณาหรือชี้ชวน

เกี่ยวกับรายการนำเที่ยว หรือทีต่กลงกันไว้ล่วงหน้า 

การฝ่าฝืนมาตรา 31 คือ การจัดบริการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวโดยไม่เรียกเก็บค่าบริการหรือเรียก

เก็บค่าบริการในอัตราที่เห็นได้ว่าไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย 

การฝ่าฝืนมาตรา 32 คือ การที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมอบหมายให้มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยวหรือบุคคล

อื่นใด นำนักท่องเที่ยวในความรับผิดชอบของตนไปท่องเที่ยว โดยเรียกเก็บเงินจากมัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว หรือ

บุคคลอื่นนั้น หรือโดยให้บุคคลดังกล่าวรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือค่า

อำนวยความสะดวกอ่ืนใดของนักท่องเที่ยว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

การฝ่าฝืนมาตรา 33 คือ การไม่จดัให้มีมัคคุเทศก์เดินทางไปกับนักท่องเที่ยว 

การฝ่าฝืนมาตรา 33 คือ การไม่จัดให้มีการประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ 

และผู้นำเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว   

(3) ไม่วางหลักประกันเพิ่มจนครบถ้วนเกินหกเดือนนับแต่วันครบกำหนดเวลาตามมาตรา 42 หรือ

มาตรา 44 (1) หรือ 

(4) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 76 ซึ่ง

ได้แก่ การทีน่ายทะเบียนเข้าไปในสถานที่ทำการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวในระหว่างเวลาทำการหรือเข้าไป

ในยานพาหนะที่นักท่องเที่ยวใช้เดินทาง เพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ธุรกิจนำเที่ยวและ

มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หรือ สั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจการที่กำหนดเป็น

ครั้งคราวหรือประจำ หรือเรียกให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตัวแทนหรือลูกจ้าง มัคคุเทศก์ หรือผู้นำเที่ยวมาให้

ถ้อยคำหรือชี้แจงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือการปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์หรือผู้นำเที่ยว แล้วแต่

กรณี หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือตรวจสอบ 

การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มาตรา 46 กำหนดให้ นายทะเบียนมีอำนาจ

สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้เมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

(1) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 16 (1) หรือมาตรา 17 (1) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 16 (2) 

(ก) (ข) (ง) (จ) หรือ (ฉ) หรือมาตรา 17 (2) 
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(2) เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามมาตรา 45 มาแล้ว และภายใน 1 ปีนับแต่

วันที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวนั้น มีกรณีที่อาจถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

อีก ไม่ว่าจะเป็นเหตุเดียวกันหรือไม่ก็ตาม 

(3) ประพฤติหรือปฏิบัติการใดอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่

นักท่องเที่ยวหรือธุรกิจนำเที่ยวอย่างร้ายแรง และนายทะเบียนได้ตักเตือนและสั่งระงับหรือให้แก้ไขแล้ว แต่ไม่

ดำเนินการ หรือ 

(4) ต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับการค้า หรือความผิดฐานชิงทรัพย์ ปล้น

ทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ หรือยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตาม

กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 

กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว 

พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มาตรา 69 กำหนดให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุน

หนึ่งเรียกว่า “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว” มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทดรองจ่ายให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่ง

ได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว หรือตามที่

ได้โฆษณาหรือรับรองไว้กับนักท่องเที่ยว หรือตามพระราชบัญญัตินี้ 

โดยเมื่อปรากฏผลจากการสอบหาข้อเท็จจริงว่านักท่องเที่ยวผู้ใดได้รับความเสียหายจากผู้ประกอบ

ธุรกิจนำเที่ยวรายใดและเป็นจำนวนเงินเท่าใด ให้นายทะเบียนสั่งจ่ายเงินจากกองทุนเพื่อชดเชยความเสียหาย

นั้นไปพลางก่อน และแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวนั้นส่งคืนเงินชดใช้กองทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่ไดร้ับ

แจ้ง (มาตรา 41) 

มัคคุเทศก์ 

 พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มาตรา 4 นิยามความหมายของ “มัคคุเทศก์” 

ว่า “ผู้ให้บริการเป็นปกติธุระในการนำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยให้บริการเกี่ยวกับคำแนะนำและ

ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว” 

ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 

 ผู้ที่ประสงค์จะเป็นมัคคุเทศก์ให้ยื ่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากนายทะเบียน  ยกเว้น 

เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งคราวทำนองเดียวกับ

มัคคุเทศก์หรือนักเรียนนักศึกษาซึ่งมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาไม่ต้องมีใบอนุญาต (มาตรา 49) 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 

 พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มาตรา 50 กำหนดว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็น

มัคคุเทศก์ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(ก) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 

(ข) มีสัญชาติไทย 

(ค) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวชิา

เกี ่ยวกับมัคคุเทศก์ หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูงในสาขา

มัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการกำหนด หรือได้รับ

วุฒิบัตรว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ตามหลักสูตรและสถานฝึกอบรมที่คณะกรรมการกำหนด 

(ง) ผ ่านการทดสอบความรู ้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการที่

คณะกรรมการประกาศกำหนด 

 และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(ก) เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด 

(ข) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

(ค) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามมาตรา 46 (1) (3) หรือ (4) หรือใบอนุญาตเป็น

มัคคุเทศก์ตามมาตรา 63 (1) (2) (3) หรือ (4) และยังไม่พ้นกำหนด 5 ปีนับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็น

มัคคุเทศก์ 

(ง) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามมาตรา 46 (5) หรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

ตามมาตรา 63 (5) 

(จ) เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยวมาแล้วยังไม่ถึง  5 ปีนับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็น

มัคคุเทศก์ 

ประเภทของใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 

 กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2561 ข้อ 3 แบ่งประเภทของใบอนุญาตเป็นมัคคเทศก์

เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
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1) มัคคุเทศก์ทั่วไป เป็นมัคคุเทศก์ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับงานนำเที่ยวครอบคลุมในทุกสาขา และนำ

นักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้ท่ัวราชอาณาจักร 

2) มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค เป็นมัคคุเทศก์ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับงานนำเที่ยวเฉพาะภายในภูมิภาคที่

กำหนดในใบอนุญาต และนำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้เฉพาะภายในภูมิภาคตามที่กำหนดไว้ใน

ใบอนุญาตเท่านั้น 

3) มัคคุเทศก์ท้องถิ่น เป็นมัคคุเทศก์ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับงานนำเที่ยวเฉพาะภายในเขตพื้นที่ท้องถิ่น

หรือชุมชนที่คณะกรรมการประกาศกำหนดตามมาตรา 12 (4) และนำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้

เฉพาะภายในเขตพ้ืนที่ท้องถิ่นหรือชุมชนตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น 

อายุและการต่ออายุของใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 

ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และอาจต่ออายุใบอนุญาตเป็น

มัคคุเทศก์ได้ โดยผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ต้องผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถใน

การเป็นมัคคุเทศก์ (มาตรา 56) 

หน้าที่ของมัคคุเทศก์ 

 มัคคุเทศก์มีหน้าทีน่ำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยให้บริการเกี่ยวกับคำแนะนำและความรู้ด้าน

ต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว (มาตรา 4) 

 มัคคุเทศก์ต้องปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ การแต่งกาย การรักษามารยาท ความ

ประพฤติ และการตรวจสุขภาพของมัคคุเทศก์ และต้องติดใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตลอดเวลาที่ทำหน้าที่

มัคคุเทศก์ (มาตรา 57) 

 มัคคุเทศก์ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามรายการนำเที่ยวที่ได้ตกลงไว้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และจะ

ดำเนินการใดให้เกิดความเสียหายแก่นักท่องเที่ยวมิได้ (มาตรา 59) 

 มัคคุเทศก์ต้องไม่ให้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นซึ่งไม่มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์

แทนตน (มาตรา 60) 

 ในการรับทำงานเป็นมัคคุเทศก์ ห้ามไม่ให้มัคคุเทศก์จ่ายเงินหรือให้ประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้ประกอบธุรกิจ

นำเที่ยวหรือบุคคลอื่นใด หรือยอมตนเข้ารับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อให้ไ ด้มาซึ่งการนำ

นักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยว (มาตรา 58) 

การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 

 1) การพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (มาตรา 62) 
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นายทะเบียนมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ได้ไม่เกินครั้งละ 6 เดือน เมื่อปรากฏว่า

มัคคุเทศก์ 

(1) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา 12 (3) หรือมาตรา 

57 

(2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 51 หรือมาตรา 58 

(3) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 

76 

มัคคุเทศก์ซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็น

มัคคุเทศก์ไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีนายทะเบียนอนุญาตให้ดำเนินการได้เฉพาะกรณีเพ่ือป้องกันความเสียหายที่

จะเกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยวหรือธุรกิจนำเที่ยว 

 2) การเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (มาตรา 63) 

 นายทะเบียนมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ได้เมื่อปรากฏว่ามัคคุเทศก์ 

(1) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 50 (1) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50 (2) (ก) (ค) (ง) 

และ (จ) 

(2) เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา 62 มาแล้ว และภายในหนึ่งปีนับแต่

วันที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์นั้น มีกรณีที่อาจถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์อีกไม่ว่าจะเป็น

เหตุเดียวกันหรือไม่ก็ตาม 

(3) ประพฤติหรือปฏิบัติการใดอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี ้ หรือก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่นักท่องเที่ยวหรือธุรกิจนำเที่ยวอย่างร้ายแรง และนายทะเบียนได้ตักเตือนและสั่งระงับหรือให้แก้ไข

แล้ว แต่ไม่ดำเนินการ 

(4) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือ 

(5) ต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ 

หรือยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่

เป็นการฉ้อโกงประชาชน 

10. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวดรับขนคนโดยสาร  
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 ผู้ขนส่งจะต้องรับผิดต่อคนโดยสารในความเสียหายอันเกิดแก่ตัวเขา หรือในความเสื่อมเสียอย่างใด ๆ 

อันเป็นผลโดยตรงแต่การที่ต้องชักช้าในการขนส่ง เว้นแต่การเสียหายหรือชักช้านั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิด

แต่ความผิดของคนโดยสารนั้นเอง (มาตรา 634) 

 ตั๋ว ใบรับ หรือเอกสารอ่ืนทำนองเช่นว่านี้อันผู้ขนส่งได้ส่งมอบแก่คนโดยสารนั้น หากมีข้อความยกเว้น

หรือจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งอย่างใด ๆ ท่านว่าข้อความนั้นเป็นโมฆะ เว้นแต่คนโดยสารจะได้ตกลงด้วยชัด

แจ้งในการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดเช่นนั้น (มาตรา 639) 

11. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะจ้างทำของ 

 สัญญาจ้างทำของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจ้าง ตกลงจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจน

สำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น  

(มาตรา 587) 

 ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบการที่ทำไม่ทันเวลาที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาก็ดี หรือถ้าไม่ได้กำหนดเวลาไว้ในสัญญา

เมื่อล่วงพ้นเวลาอันควรแก่เหตุก็ดี ผู้ว่าจ้างชอบที่จะลดสินจ้างลง หรือถ้าสาระสำคัญแห่งสัญญาอยู่ที่เวลา ก็

ชอบที่จะเลิกสัญญาได ้(มาตรา 596) 

 ในกรณีที่ส่งมอบเนิ่นช้าไปก็ดี หรือส่งมอบการที่ทำชำรุดบกพร่องก็ดี ท่านว่าผู้ว่าจ้างชอบที่จะยึดหน่วง

สินจ้างไว้ได้ เว้นแต่ผู้รับจ้างจะให้ประกันตามสมควร (มาตรา 599) 

12. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะเช่าทรัพย์ 

 สัญญาเช่าทรัพย์สินนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้ให้เช่า ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า 

ผู้เช่า ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด และผู้เช่าตกลงจะให้ค่า

เช่าเพ่ือการนั้น (มาตรา 537) 

 ผู้ให้เช่าจำต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้เช่านั้นในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้ว (มาตรา 546) 

 ผู้เช่าต้องเสียค่าใช้จ่ายไปโดยความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเช่านั้นเท่าใด ผู้ให้เช่า

จำต้องชดใช้ให้แก่ผู้เช่า เว้นแต่ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาตามปกติและเพ่ือซ่อมแซมเพียงเล็กน้อย (มาตรา 547) 

 ถ้าผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเช่านั้นโดยสภาพไม่เหมาะแก่การที่จะใช้เพ่ือประโยชน์ที่เช่ามา ผู้เช่าจะ

บอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ (มาตรา 548) 

 ผู้เช่าจำต้องสงวนทรัพย์สินที่เช่านั้นเสมอกับที่วิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สิ นของตนเอง และต้อง

บำรุงรักษาท้ังทำการซ่อมแซมเล็กน้อยด้วย (มาตรา 553) 
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13. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 

“การขนส่งประจำทาง” หมายความว่า การขนส่งเพื่อสินจ้างตามเส้นทางที่คณะกรรมการกำหนด 

(มาตรา 4(2)) 

“การขนส่งไม่ประจำทาง” หมายความว่า การขนส่งเพ่ือสินจ้างโดยไม่จำกัดเส้นทาง (มาตรา 4(3)) 

“การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก” หมายความว่า การขนส่งคนหรือสิ่งของหรือคนและสิ่งของรวมกันเพ่ือ

สินจ้างตามเส้นทางที่คณะกรรมการกำหนดด้วยรถท่ีมีน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกันไม่เกินสี่พันกิโลกรัม 

(มาตรา 4(4)) 

ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก หรือ

การขนส่งส่วนบุคคล เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน (มาตรา 23) 

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งมีสี่ประเภท คือ 

(1) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง 

(2) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง 

(3) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก 

(4) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล 

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางหรือใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ให้ใช้เป็นใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลได้ (มาตรา 27) 

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ การตรวจสอบ

สภาพและความพร้อมของรถและผู้ขับรถพร้อมทั้งบันทึกการตรวจสอบดังกล่าว และใบกำกับสินค้าที่ทำการ

ขนส่ง รวมทั้งต้องจัดทำรายงานการขนส่งและรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง (มาตรา 35) 

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ และต้องปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง (มาตรา 36) 

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางจัดให้มีที่พักผู้โดยสาร (มาตรา 37) 

ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้หรือยินยอมให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ขับรถท่ีใช้ในการขนส่ง
หากปรากฏว่าขณะใช้หรือขณะยินยอมให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถ ผู้นั้นมีอาการหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 
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(1) เมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอ่ืน 
(2) เสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 
(3) เสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องคอยดูแลและป้องกันไม่ให้ผู้ซึ่งมีอาการ หรือกระทำการตาม 

(1) (2) หรือ (3) ของวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ขับรถ (มาตรา 40 ทวิ) 
เมื่อรถของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายหรือชีวิตของ

บุคคลใด ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึ่งเป็นเจ้าของรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่าย

เบื้องต้นให้แก่ผู้เสียหายหรือทายาท ในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย โดยค่าใช้จ่ายเบื้องต้นซึ่งจะต้องจ่าย

ให้แก่ผู้เสียหาย ให้จ่ายตามความร้ายแรงของความเสียหาย  (มาตรา 56) 

14. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 

“รถยนต์สาธารณะ” หมายความว่า รถยนต์รับจ้าง ซึ่งได้แก่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน

เจ็ดคนนอกจากรถยนต์โดยสารประจำทาง (มาตรา 4) 

รถยนต์บริการให้เช่า ซึ่งได้แก่รถยนต์ซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ที่จัดไว้ให้เช่าซึ่งมิใช่เป็นการ

เช่าเพ่ือนำไปรับจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือสิ่งของ (มาตรา 4) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 5) 

ผู้ขับรถยนต์สาธารณะหรือรถจักรยานยนต์สาธารณะต้องพาคนโดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตาม
เส้นทางท่ีสั้นหรือถึงที่หมายเร็วที่สุด หรือเส้นทางที่ไม่อ้อมเกินควร และต้องส่งคนโดยสาร ณ สถานที่ตามที่ตก
ลงกันไว้ 

ห้ามมิให้ผู้ขับรถตามวรรคหนึ่ง พาคนโดยสารไปทอดทิ้งระหว่างทางไม่ว่าด้วยประการใด ๆ (มาตรา 
57 เบญจ) 

ในขณะขับรถ ผู้ขับรถยนต์สาธารณะหรือรถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้อง 
(1) ไม่สูบบุหรี่ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่ก่อความรำคาญให้แก่คนโดยสาร 
(2) ไม่กล่าววาจาไม่สุภาพ เสียดสี ดูหมิ่น ก้าวร้าวหรือแสดงกิริยาในลักษณะดังกล่าวต่อคนโดยสาร 
(3) ไม่เสพหรือเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอ่ืน 
(4) ไม่เสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 
(5) ไม่เสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
(6) ไม่ขับรถในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ 
(7) ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร (มาตรา 57 ฉ) 
ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถและต้องมีใบอนุญาตขับรถและสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ

ในขณะขับหรือควบคุมผู้ฝึกหัดขับรถเพ่ือแสดงต่อเจ้าพนักงานได้ทันที (มาตรา 42) 
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ในกรณีที่ผู้ขับรถเป็นคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง ผู ้ข ับรถซึ ่งเป็นคนต่างด้าวนั ้นจะใช้ใบอนุญาตขับรถตามมาตรา 42 ทวิ ขับรถใน
ราชอาณาจักรก็ได้ และในกรณีนี้จะต้องมีใบอนุญาตขับรถดังกล่าวพร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญา
และหรือความตกลงที่มีอยู่ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ เพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานได้ทันที  
(มาตรา 42) 

ในกรณีที่มีความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลต่างประเทศว่าด้วยการยอมรับใบอนุญาตขับรถ
ภายในประเทศซึ่งกันและกัน คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง และมีใบอนุญาตขับรถที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสมาคมยานยนต์ที่ได้รับอนุญาต
จากรัฐบาลของประเทศที่มีความตกลงดังกล่าวกับรัฐบาลไทย อาจใช้ใบอนุญาตขับรถของประเทศนั้นขับรถใน
ราชอาณาจักรได้ตามประเภทและชนิดของรถที่ระบุไว้ในใบอนุญาตขับรถนั้น แต่ต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาและ
หรือความตกลงที่มีอยู่ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ และตามบทบัญญัติทั้งหลายในส่วนที่
เกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ขับรถตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 42 ทวิ) 

ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลใช้สำหรับขับรถยนต์บริการให้เช่า เฉพาะในกรณีท่ีผู้ขับรถเป็นผู้เช่าได้
ด้วย (มาตรา 43) 
15. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

 ในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคน รถหรือสิ่งกีดขวางในทางได้โดยชัดแจ้งภายในระยะไม่

น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถในทางต้องเปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างตามประเภท ลักษณะ และ

เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 11) 

 รถแต่ละชนิดที่ใช้ในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องใช้เสียงสัญญาณโดยเฉพาะดังต่อไปนี้ เสียงแตร สำหรับ

รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ และให้ได้ยินได้ในระยะไม่น้อยกว่าหกสิบเมตร (มาตรา 12) 

 การใช้เสียงสัญญาณ ผู้ขับขี่จะใช้ได้เฉพาะเมื่อจำเป็นหรือป้องกันอุบัติเหตุเท่านั้น แต่จะใช้เสียงยาว

หรือซ้ำเกินควรไม่ได้ (มาตรา 14) 

 ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถบรรทุกคน สัตว์ หรือสิ่งของ ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้ คน สัตว์ หรือสิ่งของที่บรรทุก

ตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถ อันอาจก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ ทำให้ทางสกปรก

เปรอะเปื้อน ทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ (มาตรา 

20) 

 ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏ

ในทาง หรือที่เจ้าพนักงานจราจรแสดงให้ทราบ (มาตรา 21) 
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 ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจร

เมือ่ขอตรวจ (มาตรา 31/1) 

 รถที่มีความเร็วช้าหรือรถที่มีความเร็วต่ำกว่าความเร็วของรถคันอ่ืนที่ขับในทิศทางเดียวกัน ผู้ขับขี่ต้อง

ขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าท่ีจะกระทำได้ (มาตรา 35) 

ผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วยอัตราความเร็วตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือตามเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้ง

ไว้ในทาง (มาตรา 67) 

16. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

ความหมายของอุทยานแห่งชาติ 

 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 4 ให้นิยามความหมายของ “อุทยานแห่งชาติ” 

ว่าหมายถึง พื้นที่ที่มีความโดดเด่นสวยงามทางธรรมชาติเป็นพิเศษหรือมีความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบ

นิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่าหรือพืชป่าประจำถิ่นที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ หรือโดดเด่น

ด้านธรณีวิทยา หรือมรดกทางวัฒนธรรมที่สมควรสงวนหรืออนุรักษ์ไว้เพ่ือประโยชน์ของคนในชาติหรือเพ่ือเป็น

แหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติหรือนันทนาการของประชาชนอย่างยั่งยืน 

การกำหนดเขตอุทยานแห่งชาติ 

 เมื่อปรากฏว่าพื้นที่ใดมีลักษณะเหมาะสมที่จะกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและให้มีแผน

ที่แสดงแนวเขตซึ่งจัดทำด้วยระบบภูมิสารสนเทศหรือระบบอื่นซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันแนบท้ายพระราช

กฤษฎีกานั้นด้วย (มาตรา 6 วรรคหนึ่ง) 

 พื้นที่ที ่จะกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติต้องมิได้เป็นที่ดินที ่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ ์หรือสิทธิ

ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่นของบุคคลใด เว้นแต่เป็นที่ดินของหน่วยงานของรัฐ  

(มาตรา 8 วรรคหนึ่ง) 

 ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่จ ัดให้มีหลักเขต ป้าย เครื ่องหมายแสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติ และ

เครื่องหมายอื่นที่จำเป็น เพื่อให้ประชาชนทราบว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ และอำนวยความสะดวกและให้

ความรู้แก่ประชาชน (มาตรา 9 วรรคหนึ่ง) 

ข้อห้ามและเงื่อนไขในการดำเนินกิจกรรมในอุทยานแห่งชาติ 

ภายในอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (มาตรา 19) 
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(1) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้เสื่อมสภาพ

หรือเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ไปจากเดิม 

(2) เก็บหา นำออกไป กระทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ดิน หิน 

กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(3) ล่อหรือนำสัตว์ป่าออกไปหรือกระทำให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่าด้วยประการใด ๆ 

(4) เปลี่ยนแปลงทางน้ำหรือทำให้น้ำในลำน้ำ ลำห้วย หนอง บึง ทะเล ท่วมท้น เหือดแห้ง เน่าเสีย 

หรือเป็นพิษ 

(5) ปิดกั้นหรือทำให้กีดขวางแก่ทางน้ำหรือทางบก 

(6) เข้าไปดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน์ 

(7) นำเครื่องมือสำหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์ หรืออาวุธใด ๆ เข้าไป 

(8) ยิงปืน ทำให้เกิดระเบิด หรือจุดดอกไม้เพลิง 

(9) ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ 

(10) กระทำให้หลักเขตหรือเครื ่องหมายแสดงแนวเขต ซึ ่งพนักงานเจ้าหน้าที ่จ ัดให ้ม ีตาม

พระราชบัญญัตินี้ เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ 

ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 

ข้อ 4 กำหนดให้ บุคคลซึ่งเข้าไปในอุทยานแห่งชาติต้องปฏิบัติ ดังต่อนี้ 

(1) การเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ เพ่ือการท่องเที่ยว ศึกษาธรรมชาติ และพักค้างให้อยู่ในเขตอุทยาน

แห่งชาติได้ไม่เกินห้าวันในแต่ละคราว ยกเว้นการเดินป่าระยะไกล 

(2) การพักแรมโดยการจอดยานพาหนะนอน ใช้เต็นท์ กระโจม รถพ่วง รถบ้าน เรือ แพ  หรือโดยวิธี

อ่ืน ๆ ให้กระทำได้เฉพาะในบริเวณท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ 

(3) การประกอบกิจกรรมนันทนาการให้กระทำได้เฉพาะบริเวณที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ 

(4) การใช้สถานที่เพ่ือการใด ๆ ต้องมิให้เป็นการเสื่อมเสียศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามและต้องไม่

ส่งเสียงอ้ือฉาว หรือกระทำการอันเป็นการรบกวน หรือเป็นที่เดือดร้อนรำคาญแก่คนหรือสัตว์ป่า 

(5) การก่อไฟหรือจุดไฟเพื่อการใด ๆ ให้กระทำได้เฉพาะในบริเวณที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ 

และต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เมื่อเลิกใช้แล้วต้องดับไฟให้เรียบร้อย 
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(6) เมื่อเกิดเหตุหรืออันตรายใด ๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้พบเห็นแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบโดย

ด่วน เพ่ือพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที 

ข้อ 5 การใช้ยานพาหนะในอุทยานแห่งชาติต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

(1) ยานพาหนะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีการรั่วไหลของน้ ำมันเชื้อเพลิง

หรือน้ำมันเครื่อง เครื่องยนต์หรือท่อไอเสียเครื่องยนต์ไม่มีเสียงดังหรือควันดำสูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมาย

กำหนด 

(2) การเข้าออกของยานพาหนะในอุทยานแห่งชาติ ให้กระทำได้ในเวลาและเส้นทางที่พนักงาน

เจ้าหน้าที่กำหนดไว้ และเม่ือผ่านด่านตรวจต้องหยุดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านทำการตรวจ 

(3) การขับขี่ยานพาหนะต้องปฏิบัติตามกฎหรือเครื่องหมายจราจร รวมทั้งต้องจอดเฉพาะในบริเวณ

ที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ 

(4) ยานพาหนะที่เข้าไปดำเนินกิจการบริการนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว จะต้องได้รับอนุญาตจากกรม

อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายนั้น ๆ ทั้งนี้ ยานพาหนะ

ดังกล่าวต้องจัดให้มีอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์สื่อสารและวิธีการเพื่อความปลอดภัยที่เหมาะสมส ำหรับ

นักท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

(5) ต้องไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลจากห้องน้ำและห้องครัว มูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดจากยานพาหนะลงในพื้นที่

อุทยานแห่งชาติ ไม่ว่ายานพาหนะนั้นแล่นหรือจอดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ยกเว้นในบริเวณที่อุทยาน

แห่งชาติกำหนดไว้ 

(6) ห้ามนำอากาศยานขึ้นลงในที่ที ่มิได้จัดไว้เพื ่อการนั ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน

เจ้าหน้าที ่

(7) การใช้อากาศยานไร้คนขับต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้กระทำได้เฉพาะในบริเวณ

ที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความรำคาญหรือรบกวนผู้เข้าไปพักผ่อนชมธรรมชาติและสตัว์ป่า 

โดยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(8) ห้ามนำยานพาหนะใต้น้ำเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี กรม

อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

(9) เรือทุกลำต้องใช้ความเร็วในการเดินเรือไม่เกินสามนอตในรัศมีหนึ่งร้อยเมตรบริเวณใกล้ชายฝั่ง 

แนวปะการัง ป่าชายเลน บริเวณที่ประกอบกิจกรรมดำน้ำ หรือกิจกรรมทางน้ำหรือบริเวณอื่นที่กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกำหนด 

(10) เรือที่เดินด้วยเครื่องจักรกลทุกลำจะต้องจัดให้มีระบบติดตามเรือ เพื่อความปลอดภัยสำหรับ

นักท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 



154 
 

(11) การจอดเรือจะต้องจอดบริเวณทุ่น ท่าเรือ หรือในบริเวณที่อุทยานแห่งชาติกำหนดไว้ ห้ามไม่ให้

ทิ้งสมอในแนวปะการัง และในการเดินเรือหรือจอดเรือจะต้องห่างจากบริเวณที่มีการดำน้ำหรือบริเวณที่มีทุ่น 

หรือธงดำน้ำแสดงอยู่ไม่น้อยกว่าห้าสิบเมตร 

(12) การจอดเรือเพ่ือกิจกรรมการดำน้ำลึกต้องหมุนเวียนจุดจอดเรือทุกวัน 

ข้อ 6 บุคคลซึ่งเข้าไปในอุทยานแห่งชาติต้องไม่กระท าการ ดังต่อไปนี้ 

(1) นำสารเคมี วัตถุ หรือสิ่งอื่นใด ที่เป็นอันตรายต่อพืช สัตว์ หรือส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเข้าไป

ในเขตอุทยานแห่งชาติ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(2) ให้อาหารสัตว์ทุกชนิด 

(3) จัดกิจกรรมแข่งรถยนต์ แข่งรถจักรยานยนต์ แข่งรถจักรยาน วิ่งแข่งขัน วิ่งและเดินการกุศลหรือ

กิจกรรมอื่น ที่ทำให้เกิดอันตราย เกิดความรำคาญ หรือรบกวนผู้เข้าไปพักผ่อนชมธรรมชาติและสัตว์ป่า เว้นแต่

กิจกรรมที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาอนุ ญาตเพ่ือ

ประโยชน์ของทางราชการ 

(4) ปิดประกาศ โฆษณา หรือขีดเขียนในที่ต่าง ๆ 

(5) ทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือสิ่งต่าง ๆ ในที่ท่ีมิได้จัดไว้เพื่อการนั้น 

(6) กระทำให้ป้าย หรือเครื่องหมายอ่ืน เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ 

(7) จำหน่ายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(8) สูบบุหรี่ ยกเว้นบริเวณท่ีจัดไว้ให้ 

 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ ์พืช  ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำเนินกิจการ

ท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ข้อ 6 กำหนดให้ ผู้ที่เข้าไป หรือนำสัตว์พาหนะหรือ

ยานพาหนะใด ๆ เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ หรือได้รับอนุญาตให้เข้าพักอาศัยในบ้านพัก หรือที่พักอาศัยของ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือใช้พื้นที่ตั้งกระโจม หรือกางเต็นท์ในท่ีที่จัดไว้ในอุทยานแห่งชาติ 

หรือใช้บริการเกี่ยวกับการบริการนำเที่ยว โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติต้องเสียค่าบริการ หรือค่าตอบแทน 

แล้วแต่กรณี ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศกำหนด โดยในกรณีที่กลุ่มบุคคล คณะ

นักศึกษา หรือคณะนักเรียน ซึ่งรวมกันเพื่อกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีทางราชการสนับสนุน ประสงค์จะพัก

อาศัยในอุทยานแห่งชาติ โดยขอลดค่าบริการหรือค่าตอบแทน ให้อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายมีอำนาจสั่งลด

ได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนด (ข้อ 7) 

นอกจากนั้น ข้อ 9 กำหนดให้กิจกรรมหรือการบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบางอย่างต้องได้รับ

อนุญาต ได้แก่ 
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 (1) การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก 

(2) ที่พักอาศัย หรือกิจการอ่ืนที่จำเป็นแก่การท่องเที่ยว 

(3) การบริการนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ 

โดยผู้ขออนุญาตเข้าไปดำเนินกิจการดังกล่าวข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ (ข้อ 10) 

ก. บุคคลธรรมดา 

(1) มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ ์

(2) ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง 

โรคเท้าช้าง หรือโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 

(3) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้

ความสามารถ หรือบุคคลล้มละลาย 

(4) ไม่เป็นผู้เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวกับการป่าไม้ 

ข. นิติบุคคล 

(1) ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและมีสำนักงานอยู่ในราชอาณาจักรไทย 

(2) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนต้องมีสัญชาติไทย 

(3) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดต้องเป็นบุคคล

ธรรมดา มีสัญชาติไทย และมีทุนรวมกันอยู่ในห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น เกินกว่าร้อยละห้าสิบ 

(4) ในกรณีที่เป็นบริษัทจำกัด กรรมการต้องมีสัญชาติไทย และทุนของบริษัทจำกัด เกินกว่า

ร้อยละห้าสิบ ต้องเป็นของบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย 

(5) หุ้นส่วนจำกัด หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลดังกล่าว ต้องมี

คุณสมบัติตามข้อ ก. 

เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้รับอนุญาตต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าตอบแทนรายเดือน  (ข้อ 

13) 

โดยอายุของใบอนุญาตจะแตกต่างกันดังนี้ 

ก. การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก 



156 
 

(1) ไม่เกิน 3 ปี สำหรับพ้ืนที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร 

(2) ไม่เกิน 5 ปี สำหรับพ้ืนที่เกิน 20 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 

(3) ไม่เกิน 10 ปี สำหรับพ้ืนที่เกินกว่า 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร 

ข. ที่พักอาศัย หรือกิจการอ่ืนที่จำเป็นแก่การท่องเที่ยว 

(1) ไม่เกิน 5 ปี สำหรับพ้ืนที่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร 

(2) ไม่เกิน 15 ปี สำหรับพ้ืนที่เกิน 2,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 8,000 ตารางเมตร 

(3) ไม่เกิน 30 ปี สำหรับพ้ืนที่เกินกว่า 8,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 32,000 ตารางเมตร 

ค. ไม่เกิน 3 ปี สำหรับการบริการนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ 

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  เรื่อง งดการจัดกิจกรรมบางประเภทในอุทยาน

แห่งชาติ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ห้ามการจัดกิจกรรมในอุทยานแห่งชาติดังต่อนี้ 

1. แข่งรถยนต์ 

2. แข่งรถจักรยานยนต์ 

3. แข่งรถจักรยาน 

4. วิ่งแข่งขัน 

5. วิ่งและเดินการกุศล 

6. กิจกรรมอื่นที่ทำให้เกิดความรำคาญ รบกวนผู้เข้าไปพักผ่อนชมธรรมชาติ และรบกวนสัตว์

ป่า 

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ห้ามมิให้นำเข้าไปหรือจำหน่ายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยานแห่งชาติ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ห้ามมิให้นำเข้าไปหรือจำหน่าย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยานแห่งชาติ หากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2504 มาตรา 18 และต้องได้รับโทษตามมาตรา 25 ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งพันบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

นอกจากนั้นในบางพื ้นที ่ย ังมีประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ ์พืชจำกัดจำนวน

นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ เช่น ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การกำหนด

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งจำกัดจำนวน
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นักท่องเที่ยวสูงสุดที่สามารถรองรับได้สำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทไป-กลับ เส้นทางจากบริเวณเกาะ

สี่ไปเกาะแปดไม่เกิน 1,625 คนต่อวัน เส้นทางจากบริเวณเกาะแปดไปเกาะสี่ไม่เกิน 1,700 คนต่อวัน กิจกรรม

ดำน้ำลึก แหล่งดำน้ำลึก 21 จุด บริเวณหินสันฉลาม อ่างนางนวล หาดเล็ก ฯลฯ ไม่เกิน 525 คนต่อวัน 

ในกรณีการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาดูนก มีประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  เรื ่อง 

มาตรการเพือ่การศึกษาดูนกในธรรมชาติ ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานที่กำกับ

ดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เข้มงวดกวดขันกับนักท่องเที่ยว ผู้ประสงค์จะเข้าไปทำกิจกรรมดูนกหรือถ่ายภาพนกใน

พ้ืนที่รับผิดชอบดังนี้ 

1.  ให้กำหนดขอบเขตพื้นที่เพื่อการดูนกและถ่ายภาพนกให้ชัดเจนและเหมาะสม รวมทั้งควบคุม

จำนวนผู้เข้าใช้พ้ืนที่ให้เหมาะสมกับความสามารถรองรับได้ของพื้นที่ โดยจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนก 

และท่ีจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมตามธรรมชาติที่นกกำลังทำอยู่ 

2.  ให้กำกับดูแลผู้ดูนกและผู้ถ่ายภาพนก ดำเนินกิจกรรมอย่างระมัดระวั ง โดยจะต้องงดเว้นการส่ง

เสียงดังหรือการทำลายธรรมชาติ รวมทั้งการกระทำอื่นใดอันจะเป็นการรบกวนหรือทำให้นกตื่นตกใจ เพียง

เพ่ือความสะดวกในการดูนกหรือถ่ายภาพนกเท่านั้น 

3.  ให้แจ้งผู้ดูนกหรือถ่ายภาพนกให้ทำกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่ที่กำหนด โดยดูนกหรือถ่ายภาพนก

ผ่านเครื่องพรางหรือบังไพร หรืออยู่ในระยะห่างที่เหมาะสมไม่รบกวนหรือขัดขวางพฤติกรรมตามธรรมชาติของ

นก 

4.  หากมีการตรวจพบการกระทำใด ๆ ที่ปรากฏผลหรืออาจจะส่งผลกระทบให้นกมีอาการตื่นตกใจ 

หรือน่าจะเป็นอันตรายต่อตัวนกและการทำรังวางไข่ ตลอดจนการเลี้ยงดูตัวอ่อนของนกเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

จะต้องให้ผู ้กระทำกิจกรรมนั้นหยุดการกระทำดังกล่าวในทันที และหากมีการฝ่าฝืนจะต้องเชิญผู้กระทำ

กิจกรรมนั้นให้ออกจากพ้ืนที่หรือดำเนินคดีตามกฎหมายตามสมควรแก่กรณี 

5.  สำหรับในพื้นที่เปราะบาง เป็นที่อยู่อาศัยของนกหายากเฉพาะถิ่นหรือใกล้สูญพันธุ์ให้หัวหน้า

ผู้รับผิดชอบพื้นท่ีให้ความเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษ โดยอาจจะต้องกำหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมเฉพาะตามแต่กรณี 

การฝ่าฝืนข้อห้ามและเงื่อนไขในการดำเนินกิจกรรมในอุทยานแห่งชาติ 

 การฝ่าฝืนข้อห้ามและเงื่อนไขในการดำเนินกิจกรรมในอุทยานแห่งชาติตามประกาศหรือระเบียบของ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีโทษทางอาญาและต้องชดใช้ค่าเสียหายซึ่งเป็นคนละส่วนกับโทษ

ปรับทางอาญา ดังนี้ 

(1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท 
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(2) ผู้ใดกระทำการหรืองดเว้นกระทำการไม่ว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวน

รุกขชาติ ผู้นั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญ

หาย หรือเสียหายไปนั้น ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ 

ระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ อันเป็นผลมาจากการกระทำการหรืองดเว้น

กระทำการของบุคคลใดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้นั้นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการดำเนินการดังกล่าวด้วย 

17. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 47 กำหนดว่า เมื่อปรากฏว่าบริเวณ

พื้นที่ใดมีสภาพธรรมชาติสมควรต้องอนุรักษ์ไว้ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างปลอดภัย และรักษาไว้

ซึ่งพันธุ์สัตว์ป่า ตลอดจนคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศให้คงเดิม เพ่ือประโยชน์

ในการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์

พืชโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยตราเป็นพระราช

กฤษฎีกาและให้มีแผนที่แสดงแนวเขตนั้นด้วย บริเวณท่ีกำหนดนี้เรียกว่า “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า” 

ตัวอย่างของพ้ืนที่ที่ได้รับการกำหนดให้เป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า เช่น 

พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝั่งซ้าย ป่าแดงและป่าชาติตระการ 

และป่าเนินเพิ่มในท้องที่ตำบลน้ำกุ่ม ตำบลนครชุม ตำบลนาบัว ตำบลยางโกลนและตำบลบ่อโพธิ์  อำเภอนคร

ไทย จังหวัดพิษณุโลกให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2560 

พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขากะทูนและป่าปลายกะเบียด ในท้องที่ตำบลกะทูนและ

ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2559 

พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าห้วยยอดมน และป่าบุณฑริกในท้องที่ตำบลช่องเม็ก ตำบล

โนนก่อ อำเภอสิรินธร และตำบลคอแลน ตำบลโพนงาม ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานีให้

เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2552 

มาตรา 52  กำหนดให้มีแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแต่ละแห่งเพื่อเสนอ

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชให้ความเห็นชอบ เมื่ออธิบดีฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้า

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้นดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการอนุรักษ์

ฯ นั้น 
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ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 53 

วรรคหนึ่ง) 

ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า หรือล่อ

หรือนำสัตว์ป่าออกไป เว้นแต่จะกระทำเพื่อการสำรวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ และ

ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ (มาตรา 54 วรรคหนึ่ง) 

ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้ามกระทำให้หลักเขต ป้าย เครื่องหมายแสดงแนวเขต หรือเครื่องหมาย

อื่น ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีตามพระราชบัญญัตินี้เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ 

(มาตรา 55 (1)) 

ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้ามยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือทำด้วย

ประการใดให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติเดิม (มาตรา 55 (2)) 

ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้ามเปลี่ยนแปลงทางน้ำหรือทำให้น้ำในลำน้ำ ลำห้วย หนอง บึง ท่วม

ท้น เหือดแห้ง เน่าเสีย หรือเป็นพิษ (มาตรา 55 (3)) 

ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้ามปิดกั้นหรือทำให้กีดขวางแก่ทางน้ำหรือทางบก (มาตรา 55 (4)) 

ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้ามเก็บหา นำออกไป กระทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำ

ให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน หรือกระทำการอ่ืนใดอัน

ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ (มาตรา 55 

(5)) 

ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้ามปลูกต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่น ๆ หรือนำหรือปล่อยสัตว์ทุกชนิดเข้า

ไป (มาตรา 55 (6)) 

ข้อห้ามตามมาตรา 55 (4) (5) (6) มีข้อยกเว้น กล่าวคือ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจอนุญาตให้บุคคล

กระทำการตามมาตรา 55 (4) (5) (6) ได้ภายในบริเวณพ้ืนที่ที่กำหนด   เพ่ือประโยชน์ในการสำรวจ การศึกษา 

การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ การถ่ายทำภาพยนตร์ วีดิทัศน์หรือสารคดี การถ่ายภาพ การศึกษา

ธรรมชาติ การบำรุงรักษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งนี้ การกระทำ

นั้นต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่รบกวนการดำรงชีวิตตามธรรมชาติของสัตว์ป่าเกิน

สมควร และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าด้วย 
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เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 62 วรรคหนึ่ง กำหนดให้ บริเวณพื้นที่

ใดที่มิได้เป็นที่ดินที่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอ่ืน

ของบุคคลใด เว้นแต่เป็นที่ดินของหน่วยงานของรัฐ สมควรอนุรักษ์ไว้ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งหากิน

ของสัตว์ป่าชนิดใดหรือประเภทใด รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะกำหนดให้เป็นเขตห้ามล่า

สัตว์ป่าชนิดหรือประเภทนั้นได้ โดยทำเป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้มีแผนที่แสดงแนวเขตนั้นด้วย 

พ้ืนที่ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีตัวอย่างเช่น 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำ

กลัดเหนือ และป่ายางน้ำกลัดใต้ ในท้องที่ตำบลกลัดหลวง และตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่

คำ ป่าน้ำแม่สลอง และป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลป่าซาง ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน และตำบลแม่สลอง

นอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสบกก

ฝั่งขวาในท้องที่ตำบลแม่เงิน และตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

เมื่อได้มีประกาศของรัฐมนตรีกำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทใดแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำ

การ ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67) 

(1) ล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทนั้น หรือเก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่านั้น เว้นแต่จะกระทำเพ่ือ

การสำรวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรม

อุทยานแห่งชาติฯ 

(2) ตัด โค่น แผ้วถาง เผา ทำลาย ต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่น หรือทำลาย ทำให้เสื่อมสภาพขุด เก็บ ซึ่ง

แร่ ดิน หิน กรวด ทราย ลูกรัง ของป่า หรือทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ หรือเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์หรือสัตว์ป่า 

หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ หรือทำให้น้ำในลำน้ำ ลำห้วย หนอง บึง ท่วมท้น หรือเหือดแห้ง เป็นพิษหรือเป็น

อันตรายต่อสัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ หรือเมื่ออธิบดีกรม

อุทยานแห่งชาติฯ ได้ประกาศอนุญาตไว้เป็นคราว ๆ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ 
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18. พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน 

โบราณสถาน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐาน

เกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลป ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี  ทั้งนี้ ให้

รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย (มาตรา 4) 

1) การข้ึนทะเบียนสถานที่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 อธิบดีกรมศิลปากรมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนโบราณสถานใด ๆ ตามที่อธิบดี

กรมศิลปากรเห็นสมควรได้ (มาตรา 7 วรรคหนึ่ง) 

 อธิบดีกรมศิลปากรมีอำนาจกำหนดเขตที่ดินตามที่เห็นสมควรเป็นเขตของโบราณสถาน โดยให้ถือว่า

เป็นโบราณสถานด้วยก็ได้ (มาตรา 7 วรรคหนึ่ง) 

 2) การขึ้นทะเบียนโบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 ถ้าโบราณสถานนั้นมีเจ้าของหรือมีผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีกรมศิลปากรแจ้งเป็น

หนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบ (มาตรา 7 วรรคสอง) 

 ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่พอใจ ก็ให้มีสิทธิร้องต่อศาลภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่อธิบดี

กรมศิลปากรแจ้งให้ทราบ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้อธิบดีกรมศิลปากรระงับการขึ้นทะเบียนและหรือการกำหนด

เขตท่ีดินให้เป็นโบราณสถานแล้วแต่กรณีได้ (มาตรา 7 วรรคสอง) 

 ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอต่อศาล หรือศาลมีคำสั่งคดีถึงที่สุดให้ยกคำร้องขอของเจ้าของ

หรือผู้ครอบครอง ให้อธิบดีกรมศิลปากรดำเนินการขึ้นทะเบียนได้ (มาตรา 7 วรรคสอง) 

หน้าที่ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถาน 

 1) โบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว และเป็นโบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบดว้ย

กฎหมาย ชำรุด หักพังหรือเสียหายไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานนั้น แจ้ง

การชำรุด หักพังหรือเสียหายเป็นหนังสือไปยังอธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เกิดชำรุด หักพัง หรือเสียหาย

นั้น (มาตรา 9) 

 2) โบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว และเป็นโบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบดว้ย

กฎหมาย หากจัดให้มีการเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่นเป็นปกติธุระ หรือจัดเก็บผลประโยชน์ใด ๆ อัน
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เกิดจากโบราณสถานนั้น ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

ทั้งหมด หรือบางส่วนตามที่อธิบดีกำหนด (มาตรา 9 ทวิ) 

 3) ห้ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทำลาย เคลื่อนย้ายโบราณสถานหรือ

ส่วนต่าง ๆ ของโบราณสถาน หรือขุดค้นสิ่งใด ๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน เว้นแต่จะ

กระทำตามคำสั่งของอธิบดีหรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี (มาตรา 10) 

 4) โบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วนั้น แม้ว่าจะเป็นโบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดย

ชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด ๆ ทำการซ่อมแซมหรือกระทำด้วย

ประการใด ๆ อันเป็นการบูรณะหรือรักษาไว้ให้คงสภาพเดิมได้ แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้

ครอบครองทราบก่อน (มาตรา 11) 

การปลูกสร้างอาคารในเขตโบราณสถาน 

 ห้ามมิให้ผู ้ใดปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ภายในเขตของ

โบราณสถาน ซึ่งอธิบดีได้ประกาศขึ้นทะเบียน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี  และในกรณีที่มี

การปลูกสร้างอาคารโดยมิได้รับอนุญาต ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งระงับการก่อสร้างและให้รื้ อถอนอาคารหรือส่วน

แห่งอาคารนั้นภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันได้รับคำสั่ง (มาตรา 7 ทวิ) 

การโอนโบราณสถาน 

 ในกรณีที่มีการโอนโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว ผู้โอนจะต้องแจ้งการโอนเป็นหนังสือโดยระบุชื่อ

และท่ีอยู่ของผู้รับโอน และวันเดือนปีที่โอนไปยังอธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันโอน (มาตรา 12 วรรคหนึ่ง) 

 ผู้ได้รับกรรมสิทธิ์โบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วโดยทางมรดกหรือโดยพินัยกรรมต้องแจ้งการได้รับ

กรรมสิทธิ์ไปยังอธิบดีภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับกรรมสิทธิ์ (มาตรา 12 วรรคสอง) 

ในกรณีที่มีผู้ได้รับกรรมสิทธิ์โบราณสถานเดียวกันหลายคน เมื่อได้มีการมอบหมายให้ผู้มีกรรมสิทธิ์รวมคนใดคน

หนึ่งเป็นผู้แจ้งการรับกรรมสิทธิ์ และผู้ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติการแจ้งนั้นภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ให้

ถือว่าผู้มีกรรมสิทธิ์รวมทุกคนได้ปฏิบัติการแจ้งนั้นแล้วด้วย (มาตรา 12 วรรคสอง) 

หน้าที่สำหรับบุคคลทั่วไป 

 ห้ามบุกรุกโบราณสถาน หรือทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื ่อมค่าหรือทำให้ไร ้ประโยชน์ซึ่ง

โบราณสถาน หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  

(มาตรา 32) 
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การเปิดโบราณสถานให้นักท่องเที่ยวเข้าชม 

1) โบราณสถานที่ไม่มีเอกชนเป็นเจ้าของ 

เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาพ ความปลอดภัย ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

โบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว ให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้ผู้เข้าชมปฏิบัติในระหว่างเข้า

ชมได้ และจะกำหนดให้ผู้เข้าชมเสียค่าเข้าชมหรือค่าบริการอ่ืนด้วยก็ได้ (มาตรา 13 วรรคหนึ่ง) 

โดยกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 13 วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้ ผู้เข้าชมโบราณสถานที่ได้ขึ้น

ทะเบียนแล้วต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่เคลื่อนย้ายสิ่งต่าง ๆ ภายในโบราณสถาน 

(2) ไม่ขีด เขียน หรือทำให้ปรากฏด้วยประการใด ๆ ซึ ่งข้อความ ภาพ หรื อรูปรอยใด ๆ ลงบน

โบราณสถาน 

(3) ไม่นำอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุเชื้อเพลิง หรือสารเคมีอันจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าไปในโบราณสถาน 

(4) ไม่ปีนป่ายโบราณสถานหรือกระทำการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความชำรุดเสียหาย หรือ

ก่อให้เกิดความสกปรกและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่โบราณสถาน 

(5) ไม่เทหรือถ่ายทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลลง ณ ที่ใด ๆ ภายในโบราณสถานนอกจากที่ซ่ึงจัดไว้ 

(6) ไม่กระทำการใด ๆ ภายในเขตโบราณสถานอันเป็นที่น่ารังเกียจ หรือเป็นที่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอัน

ดี หรือลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาและวัฒนธรรม หรือก่อความรำคาญแก่ผู้เข้าชมอ่ืนๆ 

นอกจากนั้น เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อธิบดีมีอำนาจ

อนุญาตเป็นหนังสือให้บุคคลใดเข้าไปดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน์ในบริเวณโบราณสถานที่ได้ขึ้น

ทะเบียนแล้วและมิใช่เป็นโบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยให้ผู้รับอนุญาต

ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการทั้งสิ้น และผู้รับอนุญาตต้องจ่ายเงินค่าสิทธิ ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียม

อ่ืนให้แก่กรมศิลปากรเพ่ือสมทบกองทุนโบราณคดี (มาตรา 13 ทวิ) 

2) โบราณสถานที่มีเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 การจัดให้เข้าชมโบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยเรียกเก็บค่าเข้า

ชมหรือค่าบริการอ่ืน ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีทราบก่อนและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข

ที่อธิบดีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 13 วรรคสอง) โดยอธิบดีกรมศิลปากรได้มี ประกาศกรม

ศิลปากร เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้เข้าชมโบราณสถานที่มีเจ้าของ หรือผู้
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ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายโดยเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่าบริการอ่ืน ลงวันที่  6  สิงหาคม  2535 กำหนด

เงื่อนไข คือ 

1) เจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่จะจัดให้มีการเข้าชมโบราณสถาน

โดยเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่น ต้องแจ้งเป็นหนังสือตามแบบท้ายประกาศนี้ ให้อธิบดีกรมศิลปากร

ทราบก่อนวันเปิดให้เข้าชมพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

(1) ภาพถ่ายแสดงให้เห็นชัดถึงสภาพของโบราณสถานที่จะจัดให้มีการเข้าชม พร้อมแผนผัง

แสดงที่ตั้งโบราณสถานนั้น 

(2) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น โฉนดที่ดิน 

น.ส. 3 หรือสัญญาเช่า 

(3) คำอธิบายข้อมูลหรือหลักฐานหรือประวัติเกี่ยวกับโบราณสถาน 

(4) อัตราค่าเข้าชมหรือค่าบริการอ่ืน 

 2) เจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานโดยชอบด้วยกฎหมายต้องจัดให้มีป้ายอธิบายประวัติของ

โบราณสถาน และให้รายงานสถิติผู้เข้าชมให้อธิบดีกรมศิลปากรทราบปีละครั้ง 

 3) เจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานโดยชอบด้วยกฎหมายต้องจัดให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการ

ยกเว้นให้ผู้เข้าชมบางประเภทไม่ต้องเสียค่าเข้าชมหรือลดค่าเข้าชม เช่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในเครื่องแบบ 

พระภิกษุ สามเณร 

 4) เจ้าของหรือผู ้ครอบครองโบราณสถานโดยชอบด้วยกฎหมายต้องแจ้งให้ผู ้เข้าชม ปฏิบัติตาม

กฎกระทรวงที่กำหนดให้ผู้เข้าชมปฏิบัติในระหว่างเข้าชมโบราณสถานโดยอนุโลม  

การคุ้มครองโบราณสถานที่มิได้ขึ้นทะเบียน 

 ห้ามบุกรุกโบราณสถาน หรือทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งโบราณ

สถานที่ยังมิได้ขึ้นทะเบียน หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจำ

ทั้งปรับ 

19. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 

ประเภทสถานบริการ 

 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 3 ได้ให้ความหมายของ สถานบริการ หมายความว่า 

สถานที่ที่ตั้งข้ึนเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้า ดังต่อไปนี้ 
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 (1) สถานเต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีคู่บริการ 

(2) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายและบริการ โดยมีผู้บำเรอสำหรับ

ปรนนิบัติลูกค้า 

(3) สถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า แต่ไม่รวมถึง 

(ก) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

(ข) สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ หรือ 

(ค) สถานที่อ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

(4) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอ่ืนจำหน่ายหรือให้บริการ โดยมีรูปแบบอย่างหนึ่งอย่าง

ใด ดังต่อไปนี้ 

(ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงและยินยอมหรือปล่อยปละ

ละเลยให้นักร้อง นักแสดง หรือพนักงานอ่ืนใดนั่งกับลูกค้า 

(ข) มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้า โดยจัดให้มีผู้บริการขับร้องเพลง

กับลูกค้า หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า 

(ค) มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้น หรือจัดให้มีการแสดงเต้น เช่น การเต้นบนเวทีหรือ

การเต้นบริเวณโต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่ม 

(ง) มีล ักษณะของสถานที ่ การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณ์อื ่นใดตามที ่กำหนดใน

กฎกระทรวง 

(5) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดง

อ่ืนใดเพ่ือการบันเทิง ซึ่งปิดทำการหลังเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา 

(6) สถานที่อ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ใบอนุญาตสถานบริการ 

 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 4 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งสถานบริการ เว้นแต่จะ

ได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ที ่ประสงค์จะตั้งสถานบริการจึงต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตและการดำเนินกิจการสถาน

บริการ พ.ศ. 2549 โดยผู้ยื่นคำขอต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
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 กรณีบุคคลธรรมดา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 (1) อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 

(2) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรม 

(3) ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

(4) ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคยาเสพติดให้

โทษอย่างร้ายแรง 

(5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา ในความผิดตาม

กฎหมายว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิง ตามกฎหมายว่าด้วยการปรามการทำให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอัน

ลามก หรือตามกฎหมายว่าด้วยการปรามการค้าประเวณี 

กรณีนิติบุคคล ผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น (มาตรา 6) 

การกำหนดพื้นที่เปิดสถานบริการ 

 เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรจะ

กำหนดเขตอันมีปริมณฑลจำกัดในท้องที่ใดเพื่อการอนุญาตหรืองดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามมาตรา ๔ ก็

ให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา (มาตรา 5) 

การกำหนดเวลาเปิดปิดสถานบริการ 

 การกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 17) ซึ่ง

ได้แก่ กฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ พ.ศ. 2547 โดยกำหนดเวลาเปิดปิดของสถาน

บริการแตกต่างกันตามประเภทของสถานบริการ ดังนี้ 

 สถานบริการตามมาตรา 3 (1) ให้เปิดทำการได้ ดังนี้ 

 (1) ระหว่างเวลา 21.00 นาฬิกา ถึง 02.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น สำหรับสถานบริการที่ตั้งอยู่ในเขต

พ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

(2) ระหว่างเวลา 21.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ของวันเดียวกัน สำหรับสถานบริการที่ตั้งอยู่นอก

เขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการหรือสถานบริการที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ

ตามท่ีพระราชกฤษฎีกากำหนดท้องที่เพ่ือการอนุญาตหรืองดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการได้ผ่อนผันให้ 
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สถานบริการตามมาตรา 3 (2) ให้เปิดทำการได้ระหว่างเวลา 11.00 นาฬิกา ถึง 14.00 นาฬิกา และ

ระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ของวันเดียวกัน 

สถานบริการตามมาตรา 3 (3) ให้เปิดทำการได้ ดังนี้ 

(1) ระหว่างเวลา 12.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ของวันเดียวกัน สำหรับสถานบริการที่ตั้งอยู่ใน

เขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

(2) ระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ของวันเดียวกัน สำหรับสถานบริการที่ตั้งอยู่นอก

เขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการหรือสถานบริการที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ

ตามท่ีพระราชกฤษฎีกากำหนดท้องที่เพ่ือการอนุญาตหรืองดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการได้ผ่อนผันให้ 

สถานบริการตามมาตรา 3 (4) ให้เปิดทำการได้ ดังนี้ 

(1) ระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 01.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น สำหรับสถานบริการที่ตั้งอยู่ในเขต

พ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

(2) ระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ของวันเดียวกัน สำหรับสถานบริการที่ตั้งอยู่นอก

เขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการหรือสถานบริการที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ

ตามท่ีพระราชกฤษฎีกากำหนดท้องที่เพ่ือการอนุญาตหรืองดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการได้ผ่อนผันให้ 

สถานบริการตามมาตรา 3 (5) ให้เปิดทำการได้ระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 01.00 นาฬิกา ของ

วันรุ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ถ้าวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่ 1 มกราคม สถานบริการทั้ง 5 ประเภทดังกล่าวข้างต้นจะเปิดทำ

การต่อไปจนถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้นนั้นก็ได้  

หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตตั้งสถานบริการ 

 ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการย้าย แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมสถานบริการ เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 13) 

 ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการต้องจัดทำบัตรประวัติของพนักงานก่อนเริ่มเข้าทำงานในสถานบริการ โดย

การจัดทำบัตรประวัตินั้นต้องไม่ระบุหน้าที่ของพนักงานในทางท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงานนั้น (มาตรา 

14) นอกจากนั้น ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตและการดำเนินกิจการสถาน

บริการ พ.ศ. 2549 ยังกำหนดให้ 
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 (1) ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการต้องจัดทำบัตรประวัติของพนักงาน ลูกจ้าง คู่บริการ ผู้บำเรอ ผู้บริการ

อาบน้ำ นวด หรืออบตัว และคนรับใช้ของสถานบริการก่อนเริ่มเข้าทำงานในสถานบริการนั้น จำนวนสองชุด 

 (2) ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการเก็บรักษาบัตรประวัติของพนักงาน ลูกจ้าง คู่บริการ ผู้บำเรอ ผู้บริการ

อาบน้ำ นวด หรืออบตัว และคนรับใช้ของสถานบริการไว้ ณ สถานบริการที่บุคคลนั้นทำงานอยู่เพ่ือให้สามารถ

ตรวจสอบได้ตลอดเวลาหนึ่งชุด และจัดส่งบัตรประวัติของบุคคลดังกล่าวอีกหนึ่งชุดไปเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ที่

ยื่นคำขออนุญาต 

 (3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการในบัตรประวัติของพนักงาน ลูกจ้าง คู่บริการ ผู้บำเรอ ผู้บริการ

อาบน้ำ นวด หรืออบตัว และคนรับใช้ของสถานบริการ ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง

รายการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 (4) ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการต้องจัดให้พนักงาน ลูกจ้าง คู่บริการ ผู้บำเรอ ผู้บริการอาบน้ำ นวด 

หรืออบตัว และคนรับใช้ของสถานบริการติดหมายเลขประจำตัวซึ่ งตรงกับหมายเลขประจำตัวในบัตรประวัติ

ของบุคคลนั้นไว้ที่อกเสื้อด้านขวามือในขณะปฏิบัติงานในสถานบริการ  โดยป้ายหมายเลขประจำตัวตามวรรค

หนึ่ง ให้ทำเป็นรูปวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร พื้นสีแดงสำหรับคู่บริการ ผู้บำเรอ 

และผู้บริการอาบน้ำ นวด หรืออบตัว และพื้นสีน้ำเงิน สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง และคนรับใช้ โดยหมายเลข

ประจำตัวให้ใช้เลขอารบิคสีขาว และใต้ตัวเลขให้มีอักษรย่อหรือชื่อเต็มของสถานบริการขนาดพอสมควร 

 การจัดสถานที่ภายนอกและภายในเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อความสะอาดหรือเพื่อความ

สะดวกในการตรวจตราของเจ้าหน้าที ่ การใช้โคมไฟให้เป็นไป ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  ซึ ่งได้แก่ 

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตและการดำเนินกิจการสถานบริการ  พ.ศ. 2549 ซึ่ง

กำหนดให้ การจัดสถานที่ภายนอกและภายในของสถานบริการต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

 (1)  มีแนวเขตของสถานบริการที่ชัดเจน 

 (2)  มีห้องสุขาเพียงพอสำหรับบริการลูกค้า โดยแยกห้องสุขาชายและหญิงออกจากกัน 

 (3)  มีการรักษาความสะอาดเรียบร้อยเป็นอย่างดี 

(4)  ใช้โคมไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอที่จะมองเห็นและจำหน้ากันได้ในระยะไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 

(5)  สถานบริการที่มีห้องบริการเฉพาะ ต้องมีหมายเลขเป็นตัวเลขอารบิคสีขาว ขนาดสูงอย่างน้อย 5 

เซนติเมตร ติดที่หน้าประตูห้องบริการทุกห้องเรียงตามลำดับ ถ้าประตูเข้าออกมีบานปิดทึบแสงให้มีช่อง

สี่เหลี่ยมโปร่งแสงสามารถมองเข้าไปเห็นภายในห้อง ขนาด 5 x 20 เซนติเมตรขึ้นไป ที่บานประตูเหนือพ้ืนห้อง 

1.70 เมตร และสามารถเปิดเข้าไปตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
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 (6)  ติดใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจนบริเวณทางเข้าสถานบริการ 

(7)  ในสถานบริการที่จัดให้มีดนตรี หรือการแสดงอื่นใดต้องมีวัสดุที่ป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือน

ไม่ให้เกินค่าระดับเสียงรบกวนตามที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด

ไว้ 

(8) สถานบริการต้องใช้ป้ายชื่อให้ตรงกับชื่อในใบอนุญาตทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในกรณี

ที่มี โดยจะต้องติดตั้งป้ายชื่อไว้ด้านหน้าสถานบริการให้มองเห็นอย่างชัดเจน 

 ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ 

(1) รับผู้มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์เข้าทำงานในสถานบริการ 

(2) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวาย หรือครองสติไม่ได้เข้าไปหรือ

อยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ 

(3) จำหน่ายสุราให้แก่ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้ 

(4) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ซึ่งไม่มีหน้าที่เฝ้าดูแลสถานบริการนั้นพักอาศัยหลับนอนในสถาน

บริการ 

(5) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ 

(6) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่

ซึ่งอยู่ในเครื่องแบบนำเข้าไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (มาตรา 16) 

(7) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้า

ไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ (มาตรา 16/1 วรรคหนึ่ง) 

ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการต้องตรวจเอกสารราชการที่มีภาพถ่ายและระบุอายุของผู้ซึ่งจะเข้าไปใน

สถานบริการ (มาตรา 16/1 วรรคสอง) 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติ

วุ่นวายหรือครองสติไม่ได้เข้าไปหรืออยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยา

เสพติดในสถานบริการ หรือมีการนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการ ให้ผู ้รั บอนุญาตตั ้งสถานบริการแจ้งให้

เจ้าหน้าที่ทราบโดยพลัน (มาตรา 16/3 วรรคหนึ่ง) 
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ในการจัดให้มีการแสดงเพื่อความบันเทิง ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการมีหน้าที่ต้องควบคุมการแสดงมิ

ให้เป็นไปในทางลามกหรืออนาจาร และมิให้มีสัตว์ร้ายเข้าร่วมการแสดงในสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตร ายแก่

ผู้ชม (มาตรา 19) 

20. ประมวลรัษฎากร 

ประมวลรัษฎากร มาตรา 84/4  ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขให้ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรที่ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อนำออกไปนอก

ราชอาณาจักรขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้ อธิบดีกรมสรรพากรจึงได้ออก ประกาศอธิบดี

กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 91) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้เดินทาง

ออกไปนอกราชอาณาจักรที่ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อนำออกไปนอกราชอาณาจักร ขอคืน

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้ ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 

2542 

ข้อ 1 ของประกาศดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้ นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เรียกเก็บไว้

แล้วจากการซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อนำออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ

ดังต่อไปนี้ 

1) ไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทย 

2) ไม่เป็นผู้มีภูมิลำเนาในประเทศไทย 

3) ไม่เป็นนักบินหรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 

4) เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ 

5) ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร 

 สินค้าท่ีนักท่องเที่ยวซื้อจากผู้ประกอบการจดทะเบียนเพ่ือนำออกไปนอกราชอาณาจักร และมีสิทธิขอ

คืนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ (ข้อ 2) 

 1) เป็นสินค้าที่นำไปพร้อมกับการเดินทาง 

 2) ไม่เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำออกนอกราชอาณาจักร อาวุธปืน วัตถุระเบิด หรือสินค้าที่มีลักษณะ

ทำนองเดียวกัน อัญมณีที่ยังไม่ได้ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือนหรือของรูปพรรณ 

 3) มูลค่าของสินค้าที่ซื้อต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 บาท โดยซื้อจากสถานประกอบการแห่งละ

จำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 บาท ต่อวัน 
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 4) เป็นสินค้าที่ต้องนำออกนอกราชอาณาจักรภายใน ๖๐ วัน โดยนับวันที่ซื้อสินค้าเป็นวันแรก 

 นักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียน และมีความประสงค์จะขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ให้แจ้งต่อผู ้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าพร้อมแสดงหนังสือเดินทาง เพื ่อจัดทำคำร้องขอคืน

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ. 10) (ข้อ 3) 

 นักท่องเที่ยวต้องนำสินค้าและคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมพร้อมใบกำกับภาษีไปแสดงต่อเจ้าพนักงาน

ศุลกากร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักรในขณะเดินทางออกนอก

ราชอาณาจักรเพื่อให้เจ้าพนักงานศุลกากรประทับรับรองในคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ข้อ 4 วรรคหนึ่ง) 

 ในกรณีที่สินค้าที่นักท่องเที่ยวขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นอัญมณีที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือนหรือของ

รูปพรรณ ทองรูปพรรณ นาฬิกา แว่นตา หรือปากกา ที่มีมูลค่าของสินค้าแต่ละชิ้นตั้งแต่  10,000 บาท ให้ผู้

เดินทางออกนอกราชอาณาจักรแสดงสินค้าดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานสรรพากร ณ ท่าอากาศยานระหว่าง

ประเทศขณะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรด้วย (ข้อ 4 วรรคสอง) 

 ในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว ให้เจ้าพนักงานสรรพากรหรือตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งหัก

ค่าใช้จ่ายในการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมและคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามอัตราที่อธิบดีกำหนด (ข้อ 6) 

 ในกรณีท่ีจำนวนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ต้องคืนให้แก่ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรมีจำนวนไม่เกิน 30,00 

0 บาท ให้เจ้าพนักงานสรรพากรหรือตัวแทนที ่ได้ร ับแต่งตั ้งคืนภาษีมูลค่าเพิ ่มให้ผู ้เดินทางออกนอก

ราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร โดยคืนเป็นเงินสด ตั๋วแลกเงินผ่านทาง

ไปรษณีย์ หรือนำเงินเข้าบัญชีของผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร (ข้อ 6) 

 ในกรณีท่ีจำนวนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ต้องคืนให้ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรมีจำนวนเกินกว่า 30,000 

บาท ขึ้นไป ให้เจ้าพนักงานสรรพากรหรือตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแก่ผู ้เดินทางออกนอก

ราชอาณาจักรเป็นตั๋วแลกเงินผ่านทางไปรษณีย์ หรือนำเงินเข้าบัญชีของผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร (ข้อ 

6) 

21. พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 

การนำหรือโอนเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศทำได้ไม่จำกัดจำนวน  

การซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนเงินตราต่างประเทศทุกประเภท จะต้องกระทำกับธนาคารพาณิชย์ที่

ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศ (นิติบุคคลรับอนุญาต) หรือผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ

ธุรกิจเงินตราต่างประเทศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เช่น บุคคลรับอนุญาต และตัวแทนโอนเงิน

ระหว่างประเทศ ทั้งนี้  
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ห้ามมิให้บุคคลทั่วไปซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือโอน เงินตราต่างประเทศกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตเว้นแต่

ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเป็นรายกรณี  

การซื้อหรือโอนเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศผ่านนิติบุคคลรับอนุญาต ต้องยื่นเอกสารแสดง

ภาระผูกพันในต่างประเทศ โดยสามารถโอนออกได้ตามภาระหรือวงเงินที่กำหนด 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  
สรุปสาระสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรด้านการท่องเที่ยว
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1. พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการ
ท่องเที ่ยวแห่งชาติ เร ียกโดยย่อว ่า “ท.ท.ช.” ประกอบด้วยนายกร ัฐมนตรีเป ็นประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่งอ่ืน ๆ อีก 31 
คน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ (มาตรา 5) โดยคณะกรรมการ 
ท.ท.ช. มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ (มาตรา 10) 

(1) กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(2) จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(3) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการท่องเที่ยว 

(4) กำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว 

(5) ดำเนินการหรือจัดให้มีการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 

(6) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 
รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว 

(7) ประกาศกำหนดและจัดให้มีการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

(8) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว และมาตรการ
เพ่ือส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว 

(9) รายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีมติยับยั้งการดำเนินการของหน่วยงานใดที่ไม่เป็นไปตามแผนพัฒนา
การท่องเที ่ยวแห่งชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที ่ยว และมาตรการเพื ่อส่งเสริมการบริหารและ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

(10) พิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติหรือแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว 

(11) กำกับดูแลการบริหารจัดการกองทุน 
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(12) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการหรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ดำเนินการตามภารกิจของตนให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การ
บริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว และมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว  และในการ
ดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว และมาตรการเพื่อส่ งเสริมการ
บริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวดังกล่าวข้างต้น หากคณะกรรมการเห็นว่าภารกิจหรืองานใดไม่มีผู้รับผิดชอบ 
หรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการหรือดำเนินการไม่เป็นไปตามที่กำหนดหรืออาจก่อให้เกิดความ
เสียหาย คณะกรรมการอาจเสนอแนวทางหรือมาตรการในการดำเนินการ โดยอาจมอบหมายให้หน่วยงานอื่น
ของรัฐเป็นผู้ดำเนินการตามภารกิจหรืองานนั้นแทนได้ โดยให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ (มาตรา 10/1) 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

 ให้คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
อนุมัติและประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 15) โดยในปัจจุบันได้มีประกาศคณะกรรมการนโยบายการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ เรื่อง แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) ลงวันที่ 4 มกราคม 
พ.ศ. 2560 กำหนดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ 

 วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2579 

 การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวทั้งในระดับโลกและประเทศรวมทั้งพิจารณา
องค์ประกอบสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2579 ดังนี้“ประเทศ
ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน” โดยมีแนวคิดหลักในการ
พัฒนาตามองค์ประกอบ 5 ประการดังต่อไปนี้ 

 1. ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก ด้วยการยกระดับคุณภาพและเพิ่มความ
หลากหลายของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มุ่งเพิ่มรายได้
จากการท่องเที่ยวโดยเน้นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายและวันพักต่อครั้งของการเดินทางของนักท่องเที่ยว และเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศ 

2. การเติบโตอย่างมีดุลยภาพ โดยส่งเสริมดุลยภาพการเติบโตของการท่องเที ่ยวระหว่างกลุ่ม
นักท่องเที่ยวอาท ิระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติระหว่างนักท่องเที่ยวตามถ่ินที่อยู่ และระหว่าง
กลุ่มนักท่องเที ่ยวทั ่วไปและนักท่องเที ่ยวที่มีความสนใจเฉพาะส่งเสริมดุลยภาพการเติบโตระหว่างพื ้นที่
ท่องเที่ยว โดยเน้นการกระจายการพัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวรองและพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริม
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ดุลยภาพ การเติบโตระหว่างช่วงเวลาและฤดูกาลโดยเน้นส่งเสริมการท่องเที ่ยวในช่วงเดือนมิถุนายน –
กันยายน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ที่ประเทศไทยมีศักยภาพหรือรูปแบบที่ควรพัฒนา 

3. การเติบโตบนพื้นฐานความเป็นไทยโดยเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและ
แหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิถีไทย เสริมสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน 
ถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยและเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีสำหรับ
ประชาชนทุกระดับ 

4. การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู ่ประชาชนทุกภาคส่วน โดยมุ่ง
พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเพิ่มรายได้และกระจายรายได้แก่ประเทศพัฒนาการท่อง เที่ยวให้เป็นกลไก
หนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเเละสร้างโอกาสเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของชาติพัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาคและเขตพัฒนาการท่องเที่ยวโดยเฉพาะพื้นที่เมืองรองและชนบท 
และสนับสนุนภาคเอกชนลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่อง 

5. การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวที่เสี่ยงต่อการเสื่อมโทรม การบริหารความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 
และการปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความยั่งยืนของวัฒนธรรม โดยการเชิดชูและ
รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของไทยคุณค่าดั้งเดิมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 

1. การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 

2. การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างสมดุล 

3. การกระจายรายได้และผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่ทุกพ้ืนที่และทุกภาคส่วน 

4. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานอัตลักษณ์และวิถีไทย 
 ตัวช้ีวัด 

1. จำนวนแหล่งท่องเที ่ยวและสถานประกอบการด้านการท่องเที ่ยวที ่ได้รับเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพ่ิมสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี 

2. อันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย เป็น 1 ใน 30 อันดับ
แรกของโลก หรือ 1 ใน 7 อันดับแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

3. ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

4. รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีอัตราการขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
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5. การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย มีอัตราการขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 3 ต่อปี 

6. สัดส่วนการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน ไม่ต่ำกว่า 
1 ใน 3 ของการเดินทางตลอดทั้งปี 

7. รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดรอง (จังหวัดที่มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนต่ำกว่า 1 ล้านคน) มีอัตรา
การขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 12 ต่อปี 

8. ดัชนีการรับรู้และเข้าใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวไทย
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี 

9. อันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) ของประเทศไทย ด้านความ
เด่นชัดของวัฒนธรรมและนันทนาการจากการสืบค้นออนไลน์ด้านการท่องเที่ยว (Cultural & Entertainment 
Tourism Digital Demand) เป็น 1 ใน 10 อันดับแรกของโลก 

10. ดัชนีด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท ่องเที่ยว
ของประเทศไทยใน 6 มิติที่สำคัญพัฒนาขึ้นอย่างน้อย 10 อันดับในแต่ละมิตb 

พันธกิจ 

1. พัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการในการท่องเที่ยวทุกรูปเเบบอย่างมีมาตรฐาน
และสมดุล อีกทั้งมีความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และอัตลักษณ์วิถีไทย เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
สามารถรองรับปริมาณของนักท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบท
แวดล้อม รวมทั้งสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลกสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างความ
เข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย จิตสำนึกท้องถิ่นและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

4. สร้างสมดุลในนักท่องเที่ยวผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม การส่งเสริมวิถีไทยและการสร้างความมั่นใจ
ของนักท่องเที่ยว เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเเหล่งท่องเที่ยวคุณภาพตามเป้าหมายให้สามารถสร้าง
รายได้และส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน 
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5. ส่งเสริมการบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมและการบูรณาการของ
ภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนให้มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และพันธกิจ ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2560 – 2564) จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความ
สมดุลและยั่งยืน 

1) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการทุกรูปเเบบอย่างมีมาตรฐาน โดยการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบ เสริมสร้าง พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการให้ครอบคลุมทุกรูปแบบ ได้แก่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาการ
ท่องเที่ยวกลุ่ม MICEเป็นต้น และการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐานสอด
รับกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้งระบบและอุตสาหกรรมภาคบริการที่เกี่ยวเนื่อง และ
ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ทั้งภาคผลิต 
ภาคบริการ และกิจการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพในระดับสากล 

2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั ่งยืน ทั้งในเชิงอัตลักษณ์ท้องถิ ่น วัฒนธรรมประเพณีและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การกำหนดขีด
ความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมนวัตกรรมด้านการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว และการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดย
การให้ความรู้และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

3) สร้างสมดุลในแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ทั้งในเชิงพื้นที่ เชิงเวลา ฤดูกาล และรูปแบบการ
ท่องเที่ยว โดยการส่งเสริมความสมดุลเชิงพื้นที่ในการท่องเที่ยว ทั้งในแง่การกระจายรายได้และจำนวน
นักท่องเที่ยว ได้แก่ การจัดตั้งเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดและพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
ที่ยังไม่ได้รับความนิยมการพัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองรอง การพัฒนาการท่องเที่ยวในชนบท การพัฒนาสินค้า
และบริการที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น และการส่งเสริมความสมดุลเชิงเวลาและฤดูกาลใน
การท่องเที่ยว เช่น การสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่และเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมในพื้นที่
ต่างๆ การสนับสนุนภาคเอกชนในการลงทุนในแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
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1) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที ่ยว โดยการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งในการเดิน
ทางเข้าสู่ประเทศทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศได้แก่ พัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกเพื่อเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวยกระดับระบบขนส่งสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างสถานที่ท่องเที ่ยว 
พัฒนาเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สามารถเชื่อมโยงกับรูปแบบการเดินทางอ่ืนๆ พัฒนาศักยภาพของสนามบินใน
การรองรับนักท่องเที่ยว เพิ่มเส้นทางและจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศที่เชื ่อมโยง
ระหว่างเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรอง 

2) พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวโดยการปรับปรุงระบบการตรวจคนเข้าเมือง 
ปรับปรุงและอำนวยความสะดวกในการเดินทางผ่านแดน ปรับปรุงป้ายบอกทางและป้ายสัญลักษณ์ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน จัดทำแผนที่ท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกแหล่ง เพ่ิมจุดบริการ Free - WiFi ในแหล่งท่องเที่ยว 
จัดทำระบบบัตรโดยสารเดียวที่ใช้ได้กับทุกช่องทางการเดินทาง พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนทั้งมวล (Tourism for All) ได้แก่ ห้องน้ำคนพิการ ทางลาด ราวจับ 
เป็นต้น และพัฒนาแอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว 

3) พัฒนาระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยว โดยการสนับสนุนเครื่องมือและ
อุปกรณ์เพื่อป้องกันและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ได้แก่ กล้องวงจรปิด เครื่องแปลภาษา การติดตั้งไฟในสถานที่
ท่องเที่ยว อุปกรณ์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเบื้องต้น จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุ มทุกพื้นที่
ท่องเที่ยวส่งเสริมสุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปรับปรุงสุขาสาธารณะ การจัดการขยะและระบบบำบัดน้ำ
เสียในแหล่งท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาการท่องเที่ยว 

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชนและชุมชนในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ที่สอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ สนับสนุนบุคลากรให้มีสมรรถนะขั้น
พ้ืนฐานตามตำแหน่งงาน และได้รับการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานสากล 

2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและได้รับประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าและบริการบนพ้ืนฐานของมรดกและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะธุรกิจพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจใหม่ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางการลงทุนและพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่ภาคเอกชน ภายใต้
หลักการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม Thailand 4.0 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม การส่งเสริม
วิถีไทยและการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว 

1) เสริมสร้างภาพลักษณ์คุณภาพเเละความปลอดภัยให้กับประเทศไทย โดยการพัฒนาภาพลักษณ์
และความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มุ่งเน้นการสื่อสารคุณค่าและภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอด
นิยม (Preferred Destination) ที่มีคุณภาพสูงต่อนักท่องเที่ยว การส่งเสริมการตลาดเป้าหมาย และการสร้าง
การรับรู้แก่นักท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่างๆด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการป้องกันของ
ประเทศไทยข้อควรปฎิบัติเพื่อความปลอดภัย และสิ่งที่ควรกระทำในกรณีฉุกเฉิน เพื่อช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์
ของประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมการบังคับใช้และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องแก่นักท่องเที่ยวและสาธารณชน 

 2) ส่งเสริมการตลาดเฉพาะกลุ ่มเพื ่อดึงดูดการเดินทางท่องเที ่ยว และกระตุ ้นการใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวกลุ ่มต่างๆ โดยการส่งเสริมการตลาดแบบเฉพาะกลุ่มสำหรับนั กท่องเที่ยวทั ่วไปกลุ่มตลาด
ระดับกลาง - บน (รายได้สูงกว่า 20,000 เหรียญสหรัฐต่อปี) ในพื้นที่ตลาดที่มีศักยภาพ และการส่งเสริม
การตลาดแบบเฉพาะกลุ่มสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กลุ่ม
นักท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมและนิเวศ เป็นต้น 

 3) ส่งเสริมเอกลักษณ์ของประเทศไทยและของแต่ละท้องถิ่น ด้วยการสื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ให้เป็นที ่เข้าใจในเวทีโลก อาทิการสร้างคุณค่าความเป็นไทยในสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านสัญลักษณ์
“Thainess” บนสินค้าและบริการที่คงอัตลักษณ์ความเป็นไทย การสื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านสื่อ
สร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสื ่อต่างๆ เช่น รายการโทรทัศน์การจัดแสดง Roadshow เป็นต้น และการ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัด โดยการพัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของภาคและ
จังหวัดต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) การสื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาด
ที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมาย 

 4) ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเเละการท่องเที่ยวที่สมดุลเชิงพื้นที่เเละเวลา โดย การสร้าง
การรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล อาทิ การจัดกิจกรรม/
เทศกาล/งานประเพณีเฉพาะถิ่นในแต่ละเดือน การสร้างความนิยมของจังหวัดท่องเที่ยวรอง เช่น การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวร่วมกับภาคเอกชน เป็นต้น และการส่งเสริม 
“ไทยเที่ยวไทย”โดยการสร้างค่านิยมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศให้แก่คนไทยทุกคนในทุกเพศทุกวัย การ
ส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้าหมายเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา และกลุ่มสุภาพสตรีรวมถึง
การสนับสนุนมาตรการทางการเงินเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายช่วงการท่องเที่ยว อาทิมาตรการการลดหย่อนทาง
ภาษีเป็นต้น 

 5) การส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเเละการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการตลาดด้วย
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนในการทำการตลาด ได้แก่ การร่วมมือกับชุมชนในการสร้างสรรค์
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สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนและสอดคล้องแบรนด์จังหวัด การส่ งเสริม
การตลาดร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการตลาด เช่น 
การสนับสนุนการพัฒนาและต่อยอดแอปพลิเคชันที่ส่งเสริมการทำการตลาดเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานที่
รับผิดชอบการตลาดดิจิทัล ทั้งในด้านการดูแลบริหาร และวิเคราะห์สถิติข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ไทย เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที ่ยว และการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

1) ส่งเสริมการกำกับดูแลการพัฒนาเเละบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพโดยการ
เสริมสร้างการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย โดยมีคณะกรรมการนโยบายการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดนโยบาย ประสานงาน 
กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่หน่วยงานระดับภูมิภาคและท้องถิ่น 
ขับเคลื่อนแผนและการปฎิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชาติพัฒนากระบวนการการ
ทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาชน ส่งเสริมการแลกเปลี ่ยนข้อมูล องค์ความรู ้จัดสรร
งบประมาณและบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานในทุกระดับ ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT) จัดให้มีแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการสภาวะวิกฤตด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ 

2) ปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับเเละมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง โดยการทบทวนแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจังกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ส่งเสริมการปฎิบัติตาม
กฎหมายและข้อระเบียบด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจในระเบียบและกฎหมาย
ด้านการท่องเที่ยว 

 3) สนับสนุนการลงทุนจากภาคเอกชนเเละการจัดทำศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวโดยการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลงทุนต่างๆ การจัดตั้งหน่วยบริหารและวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการท่องเที ่ยวสำหรับหน ่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ การจัดทำ Tourism Intelligence Center และ
สนับสนุนการแบ่งปันข้อมูลกลางแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 4) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการประสานความร่วมมือ
กับนานาประเทศในการส่งเสริมการพัฒนาท่องเที่ยวและการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงภายใต้กรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศระดับต่างๆ ได้แก่ APEC ASEAN GMS ACMECS IMT - GT พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพสูง เช่น เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายใน ASEAN และกลุ่มประเทศ CLMVเส้นทางทางน้ำใน IMT- 
GTสนับสนุนให้ตัวแทนประเทศไทยในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ มีบทบาทในเวทีนานาชาติเพื่อส่งเสริม
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ภาพลักษณ์ของประเทศไทยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค เช่น การลด
ขั ้นตอนการเดินทางเข้าประเทศการตรวจลงตราและใบขับขี ่ที ่ครอบคลุมทั ้งภูมิภาค เป็นต้น ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในรูปแบบเมืองพี่เมืองน้องด้านการท่องเที่ยวกับต่างประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยวบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) เส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) เส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (North South Economic Corridor: NSEC) และส่งเสริมการตลาดการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวในภาพรวมของกลุ่มประเทศตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวและแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว 

คณะกรรมการ ท.ท.ช. มีอำนาจกำหนดให้เขตพื้นที่ใดเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวได้ โดยพิจารณา
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตพื้นที่  ทั้งนี้ ให้มีการรับฟังความคิดเห็นและ
ความต้องการของชุมชนในพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยเขตพัฒนาการท่องเที่ยวตามวรรคหนึ่งจะ
กำหนดเป็นกลุ่มจังหวัด จังหวัด หรือพ้ืนที่เฉพาะก็ได้ โดยให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดและระบุชื่อ
ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว และในกรณีจำเป็นให้มีแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตแนบท้ายประกาศด้วย (มาตรา 
17) 

เมื่อมีการประกาศกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวใด ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
แต่งตั ้งคณะกรรมการประจำเขตดังกล่าวขึ ้นคณะหนึ ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที ่ยว” 
ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมกันจำนวนไม่เกิน
สามสิบคน โดยมีสัดส่วนของผู้แทนภาครัฐและผู้ทรงคุณวุฒิที่ใกล้เคียงกันเป็นกรรมการ และผู้แทนกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกรรมการและเลขานุการ (มาตรา 18) เพ่ือทำหน้าทีด่ำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ
พัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวของตน เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวตามวรรคหนึ่งต้องจัดทำให้สอดคล้องกับ
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ภายในเขตและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ และอย่างน้อยต้องกำหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับแผนงานในการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตของตน หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการ (มาตรา 19) 

เมื่อได้ประกาศแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวใดในราชกิ จจา
นุเบกษาแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายในเขตดำเนินการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของตนให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พิจารณาสนับสนุนตามที่เห็นสมควร (มาตรา 20 วรรคหนึ่ง) 

ให้คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวมีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวตามวรรคหนึ่งและรายงานต่อคณะกรรมการ (มาตรา 20 วรรคสอง) 



183 
 

ในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
ดังกล่าวได้ ให้คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวรายงานสภาพปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา (มาตรา 20 วรรคสาม) 

ตัวอย่างการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว อาทิเช่น 

กฎกระทรวงกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้ พ.ศ. 2560 

กฎกระทรวงกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิต
ลุ่มแม่น้ำโขง และเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง พ.ศ. 2559 

กฎกระทรวงกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเล
ตะวันออก เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา  และเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ พ.ศ. 2558 

กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

 พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 กำหนดให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในสำนักงาน
เรียกว่า “กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร 
การตลาด หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชน การดูแลรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริม
สินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในท้องถิ่น รวมทั้งการจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน
ระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศ (มาตรา 22) 

 กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินต่างๆ ได้แก่ เงินและทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทย เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ เงินค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้  
ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน เงินและทรัพย์สินอื่นทีต่กเป็นของกองทุน (มาตรา 23) 

 เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นเงินอุดหนุนหรือเงินให้กู ้ยืมแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อนำไปใช้ดำเนินงานตามนโยบายหรือ
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ รวมทั้งแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว 

(2) เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการศึกษา การ
ค้นคว้า การวิจัย การฝึกอบรม การประชุม การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูล 

(3) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที ่ยว
ภายในประเทศ 

(4) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
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2. พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 

พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ได้กำหนดให้จัดตั้งองค์การขึ้นเรียกว่า 
“การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า “ททท.” และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “TOURISM 
AUTHORITY OF THAILAND” เรียกโดยย่อว่า “TAT” และ ให้มีตราเครื่องหมายของ “ททท.” (มาตรา 6) 
โดยยกฐานะองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม
และดำเนนิกิจการเก่ียวกับการท่องเที่ยวได้กว้างขวางยิ่งขึ้น และให้ ททท. เป็นนิติบุคคล (มาตรา 7) 

ททท. มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ (มาตรา 8) 

(1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนการประกอบอาชีพของคนไทยใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

(2) เผยแพร่ประเทศไทยในด้านความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ตลอดจนกิจการอย่างอ่ืนอันจะเป็นการชักจูงให้มีการ
เดินทางท่องเที่ยว 

(3) อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 

(4) ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความเป็นมิตรไมตรีระหว่างประชาชนและระหว่างประเทศโดยอาศัย
การท่องเที่ยว 

(5) ริเริ่มให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยว และเพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว 

และให้ ททท. มีอำนาจกระทำกิจการต่าง ๆ  ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา 8 และอำนาจเช่น
ว่านี้ให้รวมถึง 

(1) ให้คำปรึกษา แนะนำ ร่วมมือและประสานงานกับส่วนราชการ องค์การ สถาบัน นิติบุคคลและ
เอกชน ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร 

(2) ส่งเสริม ร่วมมือ หรือดำเนินการในการฝึกอบรมและให้การศึกษาวิชาการต่าง ๆ เพ่ือสร้างบุคลากร
ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

(3) ส่งเสริมการทัศนศึกษา 

(4) สำรวจและรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ จากส่วนราชการ องค์การสถาบัน นิติบุคคลและเอกชนผู้
ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพ่ือประโยชน์ในการจัดทำสถิติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

(5) สำรวจ กำหนดพ้ืนที่และสถานที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ต้องสงวน
ไว้เป็นของรัฐและให้อยู่ในความควบคุมดูแลของ ททท. โดยให้จัดทำเป็นพระราชกฤษฎีกา 
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(6) สำรวจ วางแผนและดำเนินการ จัดสร้าง ส่งเสริม อนุรักษ์ พ้ืนฟู บูรณะ หรือพัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยว ตลอดจนทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วย
การนั้น ๆ 

(7) ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเท่าที่จำเป็นรวมตลอดถึงการลงทุน หรือร่วมทุนเพ่ือเป็นการริเริ่ม
ให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวหรือพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 

(8) กู้หรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร 

(9) ให้กู้หรือให้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

(10) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

(11) ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ สร้าง ซื้อ จัดหา ขาย จำหน่าย เช่า 
ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจำนำ รับจำนอง ทำการแลกเปลี่ยน โอน รับโอน  หรือดำเนินการใด ๆ 
เกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 

(12) กระทำกิจการอย่างอ่ืนบรรดาที่เก่ียวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ ททท. 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2559 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 จัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มี
อำนาจหน้าที่เก่ียวกับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษาด้านกีฬา 
นันทนาการ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี่สวนราชการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว คือ 
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (มาตรา 14 และ 15) โดยต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อสำนักงาน
พัฒนาการท่องเที่ยว เป็นกรมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2553 เปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นกรมการ
ท่องเที่ยว 

การแบ่งส่วนราชการกรมการท่องเที่ยวนั้น ปรากฎรายละเอียดใน กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2559 ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ 

ให้กรมการท่องเที ่ยว มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที ่ยวในด้านบริการท่องเที ่ยว แหล่ง
ท่องเที่ยว ธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นําเที่ยว มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการรักษาความ
ปลอดภัยทางการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร และกฎหมายอื่นที่
เกี ่ยวข้อง เพื ่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
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(1) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ กฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศ
ในราชอาณาจักร และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(2) ประสานการสํารวจ วางแผน ออกแบบ และดําเนินการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูบูรณะ ปรับปรุง 
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ ภายใต้บังคับ
กฎหมายว่าด้วยการนั้น เพื่อเป็นการนํามาตรฐานทางการท่องเที่ยวไปสาธิตหรือเป็นต้นแบบปรับใช้กับแหล่ง
ท่องเที่ยว 

(3) สํารวจ จัดเก็บ รวบรวม และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อวางแผนและบริหารจัดการ
เผยแพร่ข้อมูลสถิติและองค์ความรู้ด้านบริการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว การประกอบธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก์
และผู้นําเที่ยว รวมทั้งข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนและกิจการ
ภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร 

(4) จัดทําแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แผนพัฒนาบริการท่องเที่ยว แผนพัฒนาทะเบียนธุรกิจนําเที่ยว 
มัคคุเทศก์ และผู้นําเที่ยว รวมทั้งประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน มาตรฐาน 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทํามาตรฐานบริการท่องเที่ยว มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว  มาตรฐาน
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ และมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดําเนินการตรวจประเมิน
และรับรองมาตรฐาน 

(6) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จัดทําและ
พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที ่ยวให้สอดคล้องต่อความต้องก ารด้านแรงงานของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งดําเนินการรับรองมาตรฐานสมรรถนะสําหรับ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน 

(7) สนับสนุนการดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว 

(8) ติดตามและประเมินผลงานด้านพัฒนาการท่องเที่ยว 

(9) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน รวมถึงประสานและสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนให้สามารถดําเนินการเพ่ือ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

(10) ดําเนินการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือเป็นเครือข่ายในการดําเนินงานด้านการท่องเที่ยว 

(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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3. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2545 

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า “สสปน.” และให้
ใช ้ช ื ่อเป็นภาษาอังกฤษว ่า  “Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization)”  
เรียกโดยย่อว่า “TCEB” จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2545 (มาตรา 5) 

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ (มาตรา 
7) 

(1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศให้มีมาตรฐานสากล 

(2) เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ และให้บริการข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดประชุมและ
นิทรรศการในประเทศ 

(3) ให้ความรู้ จัดการสัมมนา ฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการแก่
ผู้ดำเนินธุรกิจ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความชำนาญและมีทักษะเทียบเท่า
มาตรฐานสากล และเพื่อให้เข้าใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และแนวคิดด้านเศรษฐกิจ
สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(4) เป็นตัวแทนของประเทศในการจัดทำข้อเสนอต่อหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศเพ่ือ
ขอรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ 

(5) ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างโอกาสให้กับประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงาน
อ่ืนเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ 

การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะต้องมุ่งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของประเทศเพื่อเป็น
ศูนย์กลางระหว่างประเทศในการจัดประชุมและนิทรรศการ 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) มีอำนาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ (มาตรา 8) 

(1) กำหนดนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศทั้งใน
ระดับภายในประเทศและในระดับนานาชาติ 

(2) จัดให้มีการวิจัยและส่งเสริมการวิจัยเพื่อสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ 

(3) กำหนดมาตรฐานและรับรองคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการ
ในประเทศ 
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(4) สนับสนุนและพัฒนาโครงการที่จำเป็นต่อการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศภายใต้การ
สนับสนุนจากรัฐบาล 

(5) ให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมที่เกี ่ยวกับการจัดประชุมและ
นิทรรศการในประเทศ 

(6) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 

(7) ก่อตั้งสิทธิหรือทำนิติกรรมทุกประเภทเพ่ือประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสำนักงาน 

(8) ทำความตกลงและร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ ต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศในกิจการที่
เกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงาน 

(9) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดำเนินกิจการต่าง ๆ ตาม
วัตถุประสงค์ของสำนักงาน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกำหนด 

(10) ดำเนินการอ่ืนใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงาน 

(11) ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

4. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การ

มหาชน) พ.ศ. 2546 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  เรียกโดยย่อว่า 
“อพท.” และให้ใช้ชื ่อภาษาอังกฤษว่า “Designated Areas for Sustainable Tourism Administration 
(Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า “DASTA” จัดตั้งขึ้นโดย พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  มีวัตถุประสงค์ 
ดังต่อไปนี้ (มาตรา 7) 

(1) ประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการการท่องเที่ยวไม่ว่าใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น 

(2) ประสานงานการใช้อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน  ผังเมือง สิ่งแวดล้อม การ
ท่องเที่ยว หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย เพ่ือบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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(4) ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาตลาดการ
ท่องเที่ยว 

(5) ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนโดยการมีสว่น
ร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

(6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นจัดให้มีการบำรุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

(7) ส่งเสริมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาต้นแบบหรือศูนย์เรียนรู้ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

(8) ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการจ้างงานและยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่แห่งท้องถิ่นให้ดีขึ้น 

(9) ดำเนินการในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยว  ทั้งนี้ ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติมอบหมาย 

การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ให้มุ ่งเน้นไปที่พื ้นที่พิเศษหรือตามที่คณะกรรมการนโยบายการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติมอบหมาย 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) มีอำนาจกระทำกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่างๆ 

(2) ก่อตั้งสิทธิหรือทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน 

(3) ให้กู้ยืมเงินหรือกู้ยืมเงินเพ่ือประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 

(4) เข้าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ขององค์การ 

(5) เป็นตัวแทนหรือนายหน้า หรือมอบหมาย หรือว่าจ้างให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นประกอบกิจการ
ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 

(6) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดำเนินกิจการ 

(7) กระทำการอื่นใดท่ีจำเป็นและต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

5. พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 

พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.  2544 ได้จัดตั้งสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นนิติบุคคล (มาตรา 5) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ (มาตรา 6) 
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(1) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในด้านการประสานงานอย่างมีระบบระหว่างรัฐ
กับเอกชนและเอกชนกับเอกชนด้วยกัน 

(2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

(3) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สถานที ่ท่องเที ่ยว โบราณสถานและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

(4) ส่งเสริมให้มีจรรยามารยาทในการท่องเที่ยว 

(5) ส่งเสริมให้มีระบบการรับรองคุณภาพ ระบบมาตรฐานและระบบประกันคุณภาพของธุรกิจที่
เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการสำหรับนักท่องเที่ยว 

(6) ควบคุมดูแลให้สมาชิกผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดำเนินการอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมและ
มีจรรยาบรรณ 

(7) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง อบรม และเผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยี
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้แก่สมาชิก หรือจัดเป็นบริการแก่บุคคลทั่วไป 

(8) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อสมาชิกและบุคคล
ทั่วไปทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

(9) เสนอความเห็นหรือให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

(10) ให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจการด้านการ
ท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

(11) คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกเก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

(12) ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างสมาชิกด้วยกัน 

(13) ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

(14) ดำเนินกิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

(15) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 มาตรา 7 ห้าม
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทำการใด ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) แข่งขันทางการค้าที ่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการจำกัดทางการค้าเพื ่อการผูกขาดอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นการคุ้มครองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ
ประเทศ 

(2) ลิดรอนสิทธิของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
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(3) ดำเนินการอันอาจเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศหรือความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(4) กดราคาสินค้าหรือบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ตกต่ำหรือทำให้สูงเกินสมควรหรือทำ
ให้ปั่นป่วนเกี่ยวกับราคาสินค้าหรือค่าบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

(5) ให้กู้ยืมเงินหรือให้เงินแก่สมาชิกหรือบุคคลอื่นใด เว้นแต่เป็นการให้กู้ยืมเพื่อเป็นการสงเคราะห์
พนักงานและลูกจ้างหรือครอบครัวของพนักงานและลูกจ้าง หรือเป็นการให้เพื่อการกุศลสาธารณะตาม
ข้อบังคับ 

(6) แบ่งปันรายได้ให้แก่สมาชิก 

6. พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 

สมาคมการค้าอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 ซึ่งมีหลักกฎหมายสำคัญท่ีเกี่ยวกับ
การจัดตั้งและการดำเนินงานของสมาคมการค้าด้านการท่องเที่ยว ดังนี้ 

สมาคมการค้า หมายถึง สถาบันที่บุคคลหลายคนซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจจัดตั้งขึ ้นเพื่อทำการ
ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจอันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน (มาตรา 4)  

สำหรับผู้ประกอบวิสาหกิจนั้น หมายถึง บุคคลซึ่งประกอบธุรกิจทางการค้า อุตสาหกรรมหรือการเงิน 
และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งประกอบธุรกิจอ่ืนใดในทางเศรษฐกิจที่รัฐมนตรีจะได้กำหนดในกฎกระทรวง 
(มาตรา 4) ซึ่งมีกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 
2509 กำหนดให้บุคคลซึ ่งประกอบธุรกิจทางการประมงเป็นผู ้ประกอบวิสาหกิจตามคำนิ ยามนี ้ และมี
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 กำหนดให้
บุคคลซึ่งประกอบธุรกิจทางเกษตรกรรมเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจตามคำนิยามนี้ด้วย ดังนั้น ผู้ประกอบวิสาหกิจ
นั้น หมายถึง บุคคลซึ่งประกอบธุรกิจทางการค้า อุตสาหกรรม การเงนิ การประมง หรือเกษตรกรรม 

ตัวอย่างสมาคมการค้าด้านการท่องเที ่ยว เช่น สมาคมโรงแรมไทย (Thai Hotels Association) 
สมาคมการบริหารโรงแรมไทย Thai Hotel & Hospitality Management Association) สมาคมไทยธุรกิจ
ท่องเที่ยว (The Association of Thai Travel Agents) เป็นต้น 

การจัดตั้งสมาคมการค้า 

การจัดตั้งสมาคมการค้าจะต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน (มาตรา 8) โดยผู้เริ่มก่อการจัดตั้งมี
จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนยื่นคำขอต่อนายทะเบียน (มาตรา 9) เมื่อนายทะเบียนได้รับคำขออนุญาตและ
พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อบังคับไม่ขัดต่อกฎหมาย ไม่เป็นภัยต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ หรือต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และผู้เริ ่มก่อการจัดตั้งเป็นผู้ซึ ่งมีความประพฤติดี ให้นาย
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ทะเบียนสั่งอนุญาตและออกใบอนุญาตสมาคมการค้าให้แก่ผู้ขออนุญาต พร้อมทั้งจดทะเบียนสมาคมการค้าให้
ด้วย (มาตรา 10) 

ขอบเขตการดำเนินกิจการของสมาคมการค้า 

สมาคมการค้าจะดำเนินกิจการได้แต่เฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ (มาตรา 21) 

(1) ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุท่ีประสงค์ 

(2) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับ
บุคคลภายนอกเพ่ือประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ สอดส่องและ
ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศเกี่ยวกับสินค้าที่สมาชิกประกอบ
วิสาหกิจ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ 

(3) ทำการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่
ความรู้ในทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารการค้าอันเกี่ยวกับวิสาหกิจนั้น ๆ 

(4) ขอสถิติหรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใด ๆ จากสมาชิกเก่ียวกับการดำเนินวิสาหกิจประเภทที่
อยู่ในวัตถุท่ีประสงค์  ทั้งนี้ ด้วยความยินยอมของสมาชิก 

(5) ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่ายโดยผู้ประกอบวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกให้เข้ามาตรฐาน 
ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงวิธีการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

(6) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การเงิน หรือธุรกิจอ่ืนใดในทางเศรษฐกิจอัน
อยู่ในวัตถุท่ีประสงค ์

(7) ส่งเสริมการผลิตเพ่ือให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 

(8) ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ เพ่ือให้การประกอบวิสาหกิจ
ประเภทที่อยู่ในวัตถุท่ีประสงค์ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

(9) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบ
วิสาหกิจ 

นอกจากนั้น ห้ามมิให้สมาคมการค้ากระทำการใด ๆ ดังต่อไปนี้ (มาตรา 22) 

(1) ประกอบวิสาหกิจโดยสมาคมการค้านั้นเอง หรือเข้าดำเนินการในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก 
หรือเข้ามีส่วน ถือหุ้น เป็นหุ้นส่วน หรือร่วมทุนในการประกอบวิสาหกิจกับบุคคลใด ๆ เว้นแต่เป็นการถือตรา
สารหนี้ หรือเข้าถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่สมาคมการค้า 
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(2) ดำเนินการด้วยประการใด ๆ ในอันที่จะกดราคาสินค้าหรือค่าบริการให้ตกต่ำเกินสมควรหรือทำให้
สูงเกินสมควร หรือทำให้เกิดปั่นป่วนเกี่ยวกับราคาสินค้าหรือค่าบริการ 

(3) ให้เงิน หรือให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิกหรือบุคคลอื่นใด เว้นแต่เป็นการให้เพื่อการกุศลสาธารณะ หรือ
ตามหน้าที่ศีลธรรม หรือตามควรแก่อัธยาศัยในสังคม หรือเพ่ือเป็นสวัสดิการแก่พนักงานของสมาคมการค้า 

(4) ดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อเพิ่ม ลด หรือกำกัดปริมาณการผลิต ปริมาณสินค้าที่จำหน่าย
หรือบริการอื่นและการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นผลเสียหายแก่ตลาดการค้า การเงิน ภายในหรือภายนอก
ประเทศ หรือเศรษฐกิจของประเทศ 

(5) ดำเนินการด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของการประกอบ
วิสาหกิจ เว้นแต่จะเป็นการปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบของทางราชการ 

(6) ดำเนินการด้วยประการใด ๆ อันอาจเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ หรือต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(7) กีดกันหรือขัดขวางมิให้ผู้ใดซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกได้ตามข้อบังคับของสมาคมการค้าเข้า
เป็นสมาชิก หรือบังคับด้วยประการใด ๆ ให้เข้าเป็นสมาชิกโดยผู้นั้นไม่สมัครใจ หรือให้สมาชิกออกจากสมาคม
การค้าโดยเจตนาอันไม่สุจริตหรือขัดต่อข้อบังคับของสมาคมการค้า 

(8) เปิดเผยสถิติ เอกสาร หรือข้อความอันเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนได้เสียโดยเฉพาะของสมาชิกผู้ใด เว้น
แต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสมาชิกผู้นั้น 

(9) ให้ หรือยอมให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่กรรมการดำเนินกิจการในหน้าที่ของกรรมการ 

เมื่อสมาคมการค้ากระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 22 รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้กรรมการทั้งคณะ
หรือเป็นรายบุคคลออกจากตำแหน่งได้ ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการหรือกรรมการนั้นไม่มีสิทธิเป็นกรรมการ
สมาคมการค้าอีก เว้นแต่จะพ้นกำหนดสามปีนับแต่วันที่ถูกรัฐมนตรีสั่งให้ออกจากตำแหน่ง  (มาตรา 33) และ
ถ้าการกระทำนั้นเป็นการเสียหายอย่างร้ายแรง รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้เลิกสมาคมการค้าได้ (มาตรา 36 (2)) 

นอกจากนั้น พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 มาตรา 23 ยังห้ามมิให้สมาคมการค้าแบ่งปัน
ผลกำไรหรือรายได้ให้แก่สมาชิก หรือดำเนินการในทางการเมือง 

7. พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 

พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 กำหนดนิยามของคำว่า “หอการค้า” ไว้ว่า สถาบันที่บุคคล
หลายคนจัดตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมการค้า การบริการการประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน
หรือเศรษฐกิจ อันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน (มาตรา 4) 

หอการค้ามี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ (มาตรา 6) 

(1) หอการค้าจังหวัด 
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(2) หอการค้าไทย 

(3) หอการค้าต่างประเทศ 

(4) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

การจัดตั้งหอการค้า 

 การจัดตั้งหอการค้าจะต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน (มาตรา 8) โดยผู้เริ่มก่อการจัดตั้งมีจำนวน
ไม่น้อยกว่าห้าคนต้องยื่นคำขอต่อนายทะเบียน (มาตรา 9) เมื่อนายทะเบียนได้รับคำขออนุญาตและพิจารณา
แล้วเห็นว่าข้อบังคับไม่ขัดต่อกฎหมาย ไม่เป็นภัยต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ หรือต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และผู้เริ่มก่อการจัดตั้งเป็นผู้ซึ่งมีความประพฤติดี ให้นายทะเบียนสั่ง
อนุญาตและออกใบอนุญาตหอการค้าให้แก่ผู้ขออนุญาต พร้อมทั้งจดทะเบียนหอการค้าให้ด้วย  (มาตรา 10 
วรรคหนึ่ง) 

ขอบเขตการดำเนินกิจการของหอการค้า 

หอการค้ามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (มาตรา 28) 

(1) ส่งเสริมการค้า การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือ
เศรษฐกิจโดยทั่วไป เช่น รวบรวมสถิติ เผยแพร่ข่าวสารการค้า วิจัยเกี่ยวกับการค้าและการเศรษฐกิจ ส่งเสริม
การท่องเที ่ยว การออกใบรับรองแหล่งกำเนิดของสินค้า การวางมาตรฐานแห่งคุณภาพของสินค้า การ
ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า จัดตั้งและดำเนินการสถานการศึกษาที่เกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจ พิพิธภัณฑ์
สินค้า การจัดงานแสดงสินค้า การเป็นอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาททางการค้า 

(2) รับปรึกษาและให้ข้อแนะนำแก่สมาชิกเกี่ยวกับการค้า การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ และช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจของ
สมาชิก 

(3) ให้คำปรึกษาและเสนอข้อแนะนำแก่รัฐบาลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

(4) ประสานงานในทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการค้ากับทางราชการ 

(5) ปฏิบัติกิจการอื่น ๆ ตามแต่จะมีกฎหมายระบุให้เป็นหน้าที่ของหอการค้า หรือตามที่ทางราชการ
มอบหมาย 

ข้อจำกัดในการดำเนินงานของหอการค้า 

ห้ามมิให้หอการค้ากระทำการใด ๆ ดังต่อไปนี้ (มาตรา 29) 
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(1) ประกอบวิสาหกิจโดยหอการค้านั้นเอง หรือเข้าดำเนินการในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก 
หรือเข้ามีส่วน ถือหุ้น เป็นหุ้นส่วน หรือร่วมทุนในการประกอบวิสาหกิจกับบุคคลใด ๆ เว้นแต่เป็นการถือตรา
สารหนี้ หรือเข้าถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่หอการค้า 

(2) ดำเนินการด้วยประการใด ๆ ในอันที่จะกดราคาสินค้าหรือค่าบริการให้ตกต่ำเกินสมควร หรือทำ
ให้สูงเกินสมควร หรือทำให้เกิดปั่นป่วนเกี่ยวกับราคาสินค้าหรือค่าบริการ 

(3) ให้เงิน หรือให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิกหรือบุคคลอื่นใด เว้นแต่เป็นการให้เพื่อการกุศลสาธารณะ หรือ
ตามหน้าที่ศีลธรรม หรือตามควรแก่อัธยาศัยในสังคม หรือเพ่ือเป็นสวัสดิการแก่พนักงานของหอการค้า 

(4) ดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อเพิ่ม ลด หรือกำกัดปริมาณการผลิต ปริมาณสินค้าที่จำหน่าย
หรือบริการอื่น และการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นผลเสียหายแก่ตลาดการค้า การเงิน ภายในหรือภายนอก
ประเทศ หรือเศรษฐกิจของประเทศ 

(5) ดำเนินการด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของการประกอบ
วิสาหกิจ เว้นแต่จะเป็นการปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบของทางราชการ 

(6) ดำเนินการด้วยประการใด ๆ อันอาจเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ หรือต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(7) กีดกันหรือขัดขวางมิให้ผู้ใดซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกได้ตามข้อบังคับของหอการค้าเข้าเป็น
สมาชิก หรือบังคับด้วยประการใด ๆ ให้เข้าเป็นสมาชิกโดยผู้นั้นไม่สมัครใจ หรือให้สมาชิกออกจากหอการค้า
โดยเจตนาอันไม่สุจริต หรือขัดต่อข้อบังคับของหอการค้า 

(8) เปิดเผยสถิติ เอกสาร หรือข้อความอันเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนได้เสีย โดยเฉพาะของสมาชิกผู้ใด 
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสมาชิกผู้นั้น 

(9) ให้ หรือยอมให้บุคคลอื ่นซึ่งมิใช่กรรมการดำเนินกิจการในหน้าที ่ของกรรมการ เว้นแต่ผู ้ซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมาย 

กรรมการของหอการค้าผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท (มาตรา 55) และหากการ
กระทำนั้นเป็นการเสียหายอย่างร้ายแรงรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้เลิกหอการค้าได้ (มาตรา 43 (2)) 

นอกจากนั้น พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 มาตรา 30 ยังห้ามมิให้หอการค้าแบ่งปันผลกำไร
หรือรายได้ให้แก่สมาชิก หรือดำเนินการในทางการเมือง 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  
สรุปสาระสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
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1. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 เป็นกฎหมายที่กำกับดูแลสถานพยาบาล โดยมีกรมส่งเสริม

บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ 

นิยามสถานพยาบาล 

 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มาตรา 4 กำหนดว่า สถานพยาบาล หมายความว่า 

สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรค

ศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม การประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ

กายภาพบำบัด การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การ

ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามกฎหมายว่าด้วย

วิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการ

นั้น  ทั้งนี้ โดยกระทำเป็นปกติธุระไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ 

 สถานพยาบาลมี 2 ประเภท ดังต่อไปนี้ (มาตรา 14) 

(1) สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ซึ่งหมายถึง สถานพยาบาลประเภทคลินิกตาม

กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล  พ.ศ. 2558 (ข้อ 

2) ซึ่งได้แก ่

(ก) คลินิกเวชกรรม หมายความว่า คลินิกที ่จ ัดให้มีการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่ง

ดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

(ข) คลินิกทันตกรรม หมายความว่า คลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ซึ่ง

ดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

(ค) คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์” หมายความว่า คลินิกที่จัดให้มีการประกอบ

วิชาชีพการพยาบาล และการประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ซึ่งดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง 

(ง) คลินิกกายภาพบำบัด หมายความว่า คลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

ซ่ึงดำเนนิการโดยผูป้ระกอบวชิาชพีกายภาพบำบัด 
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(จ) คลินิกเทคนิคการแพทย์ หมายความว่า คลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพเทคนิค

การแพทย์ ซึ่งดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

(ฉ) คลินิกการแพทย์แผนไทย หมายความว่า คลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพการแพทย์

แผนไทย ซึ่งดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

(ช) คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หมายความว่า คลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพ

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

(ซ) คลินิกการประกอบโรคศิลปะ หมายความว่า คลินิกที่จัดให้มีการประกอบโรคศิลปะตาม

กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งดำเนินการโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขานั้น ๆ 

(ฌ) คลินิกเฉพาะทาง หมายความว่า คลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพเฉพาะทางด้านเวช

กรรม หรือทันตกรรม หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้

ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และผู้ประกอบวิชาชีพนั้น

ต้องได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา หรือทันตแพทยสภา หรือสภาการพยาบาล แล้วแต่กรณี 

(ญ) สหคลินิก หมายความว่า คลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม การ

พยาบาล การผดุงครรภ์ กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

และการประกอบโรคศิลปะ ตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไป ซึ่งดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพ หรือผู้ประกอบโรค

ศิลปะสาขาใดสาขาหนึ่ง โดยผู ้ดำเนินการต้องเป็นบุคคลที่ผู ้อนุญาตประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของ

คณะกรรมการสถานพยาบาล 

(2) สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน หมายถึง สถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาลตาม

กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล  พ.ศ. 2558 (ข้อ 

2) ซึ่งได้แก ่

(ก) โรงพยาบาลทั่วไป หมายความว่า โรงพยาบาลที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน

สาขาอายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม และสูตินรีเวชกรรม และให้มีการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

การผดุงครรภ์ เภสัชกรรม กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิคเป็นอย่างน้อย โดยอาจจัดให้มี

การประกอบวิชาชีพ หรือการประกอบโรคศิลปะอ่ืนร่วมด้วยก็ได้ ซึ่งดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

(ข) โรงพยาบาลทันตกรรม หมายความว่า โรงพยาบาลที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพทันตก

รรม ซึ่งดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
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(ค) โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หมายความว่า โรงพยาบาลที่จัดให้มีการ

ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ซึ่งดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง 

(ง) โรงพยาบาลกายภาพบำบัด หมายความว่า โรงพยาบาลที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพ

กายภาพบำบัด ซึ่งดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด 

(จ) โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย หมายความว่า โรงพยาบาลที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพ

การแพทย์แผนไทยในด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทยซึ่งดำเนินการโดย

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

(ฉ) โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หมายความว่า โรงพยาบาลที่จัดให้มีการ

ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต ์

(ช) โรงพยาบาลเฉพาะทาง หมายความว่า โรงพยาบาลที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพเฉพาะ

ทางด้านเวชกรรม ซึ่งดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผู้ประกอบวิชาชีพนั้นต้องได้รับวุฒิบัตร

หรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา เช่น โรงพยาบาลเฉพาะทางหู ตา คอ จมูก โรงพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจ 

และโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง เป็นต้น 

(ซ) โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย หมายความว่า โรงพยาบาลที่จัดให้มีการประกอบ

วิชาชีพตามลักษณะเฉพาะประเภทผู้ป่วย ซึ่งดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เช่น โรงพยาบาลผู้ป่วย

เรื้อรัง โรงพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลแม่และเด็ก และโรงพยาบาลบำบัดยาเสพ

ติด เป็นต้น 

ลักษณะโดยท่ัวไปและลักษณะการให้บริการ 

1) สถานพยาบาลประเภทท่ีไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) 

 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล  พ.ศ. 

2558 ข้อ 3 กำหนดให้ คลินิกต้องมีลักษณะโดยทั่วไป ดังต่อไปนี้ 

(1) ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวก ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(2) อาคารต้องมั่นคงแข็งแรง ไม่อยู่ในสภาพชำรุดและเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้สอย 

(3) บริเวณทั้งภายนอกและภายในต้องสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่าง

เหมาะสม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย 
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(4) การสัญจรและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องกระทำได้โดยสะดวก 

(5) มีห้องตรวจหรือห้องให้การรักษาเป็นสัดส่วนและมิดชิด 

(6) มีห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างน้อยหนึ่งห้อง 

(7) มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ ไม่มีกลิ่นอับทึบ 

(8) มีระบบการเก็บและกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม 

(9) มีระบบการควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสม 

(10) กรณีบริการเอกซเรย์ การบริการจะต้องได้มาตรฐาน และได้ร ับอนุญาตจากหน่วยงานที่

รับผิดชอบตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

คลินิกต้องมีลักษณะการให้บริการ ดังต่อไปนี้ (ข้อ 4) 

(1) มีความปลอดภัย มีความสะดวก และเหมาะสมต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการในการประกอบ

วิชาชีพนั้น 

(2) ได้มาตรฐานตามลักษณะวิชาชีพตามที่สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพประกาศกำหนด 

แล้วแต่กรณี 

(3) พ้ืนที่ให้บริการจะต้องมีพ้ืนที่เชื่อมและเปิดติดต่อถึงกันได้ และไม่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เดียวกับสถานที่ขาย

ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา หรือพ้ืนที่เดียวกับการประกอบอาชีพอ่ืน 

(4) พื ้นที ่ให้บริการจะต้องไม่ตั ้งอยู ่ในสถานที่เดียวกับสถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม 

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน และสภากาชาดไทย ซึ่งให้บริการในลักษณะเดียวกัน 

(5) กรณีที่มีการให้บริการในอาคารเดียวกับการประกอบกิจการอื่น จะต้องมีการแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจน 

และกิจการอื่นต้องไม่กระทบกระเทือนต่อการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินได้

สะดวก 

(6) กรณีที่มีการให้บริการของลักษณะสหคลินิกหรือมีคลินิกหลายลักษณะอยู่ในอาคารเดียวกัน 

จะต้องมีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ให้ชัดเจน และแต่ละสัดส่วนต้องมีพื้นที่และลักษณะตามมาตรฐานของการ

ให้บริการนั้น 

2) สถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาล) 
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 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล  พ.ศ. 

2558 ข้อ 5 กำหนดให้ โรงพยาบาลมีลักษณะตามขนาดและจำนวนเตียงที่จัดให้บริการผู้ป่วย ดังต่อไปนี้  

(1) โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ต้องมีจำนวนเตียงที่จัดให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่เก้าสิบเอ็ดเตียงขึ้นไป 

(2) โรงพยาบาลขนาดกลาง ต้องมีจำนวนเตียงที่จัดให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่สามสิบเอ็ดเตียงขึ้นไปแต่ไม่

เกินเก้าสิบเตียง 

(3) โรงพยาบาลขนาดเล็ก ต้องมีจำนวนเตียงที่จัดให้บริการผู้ป่วยไม่เกินสามสิบเตียง 

 โรงพยาบาล ต้องมีลักษณะโดยทั่วไป ดังต่อไปนี้ (ข้อ 6) 

(1) ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวก ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(2) โครงสร้างของอาคารต้องไม่ติดกับอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน 

(3) อาคารที่ให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป จะต้องมีลิฟท์บรรทุกเตียงผู้ป่วยอย่างน้อยหนึ่งตัว และ

เพ่ิมข้ึนตามความเหมาะสมของจำนวนเตียง หรือมีทางลาดเอียงเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการเคลื่อนย้าย

ผู้ป่วย 

(4) ทางสัญจรร่วมในส่วนที่ให้บริการผู้ป่วย ซึ่งต้องมีการขนส่งผู้ป่วยโดยเตียงเข็นต้องกว้างไม่น้อยกว่า

สองเมตร ถ้ามีระดับพ้ืนสูงต่ำไม่เท่ากัน ต้องมีทางลาดเอียงซึ่งมีความชันไม่เกินสิบห้าองศา 

(5) ต้องจัดสถานที่และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และผู้พิการแต่ละประเภท

โดยอย่างน้อยต้องมีทางลาดเอียง ราวเกาะ และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 

(6) กรณีที ่มีการจัดสถานที่เพื่อกิจการอื่นซึ ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู ้มาใช้บริการ เช่น 

ร้านอาหาร ร้านขายของ ให้กระทำได้โดยอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการให้บริการที่จำเป็น

แก่ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาลนั้น ๆ  ทั้งนี้ การจัดบริการอื่นดังกล่าวจะต้องไม่อยู่ใน

บริเวณแผนกผู้ป่วยใน และแยกเป็นสัดส่วนโดยไม่ปะปนกับการให้บริการในบริเวณแผนกผู้ป่วยนอก 

 โรงพยาบาล ต้องมีลักษณะการให้บริการ ดังต่อไปนี้ (ข้อ 7) 

(1) มีความปลอดภัย มีความสะดวก และเหมาะสมต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการในการประกอบ

วิชาชีพตามประเภทและสาขานั้น 

(2) ได้มาตรฐานการประกอบวิชาชีพที่สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพประกาศกำหนด แล้วแต่

กรณ ี
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(3) ได้รับอนุญาตเป็นอาคารสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 

(4) มีลักษณะถูกสุขลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

(5) มีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 

(6) มีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

บุคคลใดประกอบกิจการสถานพยาบาลต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (มาตรา 

16) 

 ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้  

(มาตรา 17) 

(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 

(2) มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 

(3) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็น

โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(4) ไม่เป็นโรคตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(6) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอรับอนุญาต ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามข้างต้นด้วย 

ในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลของผู้อนุญาต จะต้องปรากฏว่าผู้

ขอรับใบอนุญาตได้จัดให้มีกรณีดังต่อไปนี้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว (มาตรา 18) 

(1) มีแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติแล้วตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด

ในกฎกระทรวง 

(2) มีสถานพยาบาลตามลักษณะที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 14 
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(3) มีเครื่องมือ เครื่องใช้ เวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาลนั้น ตามชนิดและ

จำนวนที่กำหนดในกฎกระทรวง 

(4) มีผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามวิชาชีพและจำนวนที่กำหนดในกฎกระทรวง 

(5) ชื ่อสถานพยาบาลต้องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  ซึ่งได้แก่ กฎกระทรวงกำหนดชื่อ

สถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลอัตรา

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่น และสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. 2562 

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่สิบนับแต่ปีที่ออก

ใบอนุญาต (มาตรา 19) 

ใบอนุญาตใหด้ำเนินการสถานพยาบาล 

 ผู ้รับอนุญาตต้องจัดให้มีผู ้ดำเนินการคนหนึ่ง เป็นผู ้มีหน้าที่ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบในการ

ดำเนินการสถานพยาบาล (มาตรา 23) 

 ห้ามมิให้บุคคลใดดำเนินการสถานพยาบาล เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต (มาตรา 24) 

 ในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลของผู้อนุญาตจะต้องปรากฏว่าผู้ขอรับ

ใบอนุญาต มีคุณสมบัติดังนี้ (มาตรา 25) 

(1) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ แต่บุคคลเช่นว่านี้จะได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการตามประเภทใดหรือ

สถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์ใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  ซึ่งได้แก่ กฎกระทรวง

ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลตามประเภทและลักษณะการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาล  พ.ศ. 

2563 

(2) ไม่เป็นผู้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้วสองแห่ง แต่ในกรณีที่เป็นผู้ดำเนินการประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

อยู่แล้วแห่งหนึ่ง จะอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนอีกแห่งหนึ่งไม่ได้ 

(3) เป็นผู้ที่สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิด 

ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลให้ใช้ได้จนถึงวันสิ ้นปีปฏิทินของปีที ่สองนับแต่ปีที ่ออก

ใบอนุญาต (มาตรา 28) 

การโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใด ๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการของสถานพยาบาล นอกจาก

ชื่อและที่ตั้งของสถานพยาบาลตามที่ปรากฏในใบอนุญาต จะต้องได้รับอนุมัติข้อความ เสียง หรือภาพที่ใช้ใน

การโฆษณาหรือประกาศ (มาตรา 38 วรรคหนึ่ง) 
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ห้ามการโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใด ๆ ซึ่งชื่อ ที่ตั้ง หรือกิจการของสถานพยาบาล หรือคุณวุฒิ

หรือความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล เพ่ือชักชวนให้มีผู้มาขอรับบริการจากสถานพยาบาล

โดยใช้ข้อความ เสียง หรือภาพอันเป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความจริง หรือน่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใน

สาระสำคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการของสถานพยาบาล (มาตรา 38 วรรคสอง) 

หน้าที่ของผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

 ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานพยาบาลนั้น (มาตรา 31) 

 ผู้รับอนุญาตต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ ณ สถานพยาบาลนั้น (มาตรา 32) 

(1) ชื่อสถานพยาบาล 

(2) รายการเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 

(3) อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่น และสิทธิของ

ผู้ป่วย 

ผู้รับอนุญาตจะเรียกเก็บหรือยินยอมให้มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการ

ทางการแพทย์ หรือค่าบริการอื่นเกินอัตราที่ได้แสดงไว้มิได้ และต้องให้บริการแก่ผู้ป่วยตามสิทธิที่ได้แสดงไ ว้ 

(มาตรา 33 วรรคสอง) 

ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันดังนี้ (มาตรา 35) 

(1) จัดให้มีผู ้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามวิชาชีพและจำนวนที่กำหนดในกฎกระทรวง

ตลอดเวลาทำการ 

(2) จัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยา และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นประจำสถานพยาบาลนั้น ตามชนิดที่กำหนด

ในกฎกระทรวง 

(3) จัดให้มีและรายงานหลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลและผู้ป่วย และเอกสาร

อ่ืนที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยต้องเก็บรักษา

ไว้ให้อยู่ในสภาพที่ตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่จัดทำ 

(4) ควบคุมและดูแลการประกอบกิจการสถานพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการ 

ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการของสถานพยาบาลต้องควบคุมและดูแลให้มีการช่วยเหลือเยียวยาแก่

ผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ ต้องเฝ้าระวัง หรือโรค

ระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ซึ ่งอยู ่ในสภาพอันตรายและจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน เพื ่อให้พ้นจากอันตรายตาม

มาตรฐานวิชาชีพและตามประเภทของสถานพยาบาลนั้น ๆ โดยให้สถานพยาบาลมีหน้าที่ระดมทรัพยากรและ

มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยาหรือดำเนินการตามความเหมาะสมและความจำเป็น  เมื่อให้การช่วยเหลือ

เยียวยาแก่ผู ้ป่วยตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้ามีความจำเป็นต้องส่งต่อหรือผู้ป่วยมีความประสงค์จะไปรับการ

รักษาพยาบาลที ่สถานพยาบาลอื ่น ผู ้ร ับอนุญาตและผู ้ดำเนินการต้องจัดการให้มีการจัดส่งต่อไปยัง

สถานพยาบาลอื่นตามความเหมาะสม (มาตรา 36) 

ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการต้องควบคุมดูแลมิให้มีการใช้หรือยินยอมให้ผู ้อื ่นใช้สถานพยาบาล

ประกอบกิจการสถานพยาบาลผิดประเภทหรือผิดลักษณะการให้บริการตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (มาตรา 37) 

หน้าที่ของผู้ดำเนินการสถานพยาบาล 

 ผู้ดำเนินการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ (มาตรา 34) 

(1) ควบคุมและดูแลมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลประกอบวิชาชีพผิดไปจากสาขา ชั้น หรือ

แผน ที่ผู้รับอนุญาตได้แจ้งไว้ในการขอรับใบอนุญาต หรือมิให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทำการ

ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 

(2) ควบคุมและดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการ

ประกอบวิชาชีพของตน 

(3) ควบคุมและดูแลมิให้มีการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเกินจำนวนเตียงตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่

กรณีฉุกเฉินซึ่งหากไม่รับไว้อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย 

(4) ควบคุมและดูแลสถานพยาบาลให้สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และมีลักษณะอันเหมาะสมแก่การ

ใช้เป็นสถานพยาบาล 

2. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 

พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื ่อส ุขภาพ พ.ศ. 2559  เป็นกฎหมายที ่กำกับดูแลสถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยมีกรมส่งเสริมบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจ

หน้าที่ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื ่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 มาตรา 3 กำหนดนิยามของ สถาน

ประกอบการเพ่ือสุขภาพ ว่าหมายถึง สถานที่ที่ตั้งข้ึนเพื่อดำเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 
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(1) กิจการสปา อันได้แก่ บริการที่เก่ียวกับการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยวิธีการบำบัดด้วยน้ำและ

การนวดร่างกายเป็นหลัก ประกอบกับบริการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอีกอย่างน้อยสามอย่าง ซึ่งได้แก่ 

(1) การขัดผิวกาย (2) การขัดผิวหน้า (3) การใช้ผ้าห่มร้อน (4) การทำความสะอาดผิวกาย (5) การทำความ

สะอาดผิวหน้า (6) การทำสมาธิ (7) การนวดหน้า (8) การบริการอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (9) การ

บำรุงผิวกาย (10) การบำรุงผิวหน้า (11) การประคบด้วยความเย็น (12) การประคบด้วยหินร้อน (13) การ

ปรับสภาพผิวหน้า (14) การแปรงผิว (15) การพอกผิวกาย (16) การพอกผิวหน้า (17) การพันตัว (18) การพัน

ร้อน (19) การอบซาวน่า (20) การอบไอน้ำ (21) การอาบด้วยทรายร้อน (22) ชิบอล (23) ไทเก็ก (24) ไทชิ 

(25) พิลาทิส (26) ฟิตบอล (27) โยคะ (28) ฤาษีดัดตน (29) แอโรบิก (กฎกระทรวงกำหนดบริการอ่ืนในกิจการ

สปา พ.ศ. 2560) เว้นแต่เป็นการดำเนินการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือการ

อาบน้ำ นวด หรืออบตัวที่เป็นการให้บริการในสถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 

(2) กิจการนวดเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมความงาม เว้นแต่การนวดเพื่อสุขภาพหรือเพ่ือเสริมความงาม

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในหน่วยบริการสาธารณสุขของหน่วยงานของรัฐ 

หรือการนวดที่เป็นการให้บริการในสถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 

(3) กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ซึ่งกำหนดโดย กฎกระทรวงกำหนดให้กิจการการดูแล

ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็นกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 ซึ่งตามกฎกระทรวงนี้  

กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง หมายถึง กิจการที่ให้บริการเกี่ยวกับการดูแล ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ 

หรือการประคับประคองผู้สูงอายุฟรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่มีปัญหาด้านสุขภาพโดยวิธีการจัดกิจกรรมในระหว่างวัน 

หรือการช่วยเหลือในการดำรงชีวิต หรือการัดสถานที่เพ่ือพำนักอาศัย หรือสถานที่บริบาลดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มี

ภาวะพึ่งพิง เว้นแต่เป็นการดำเนินการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล โดยแบ่งลักษณะ

การให้บริการออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

 (ก) การให้บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงระหว่างวัน ที่มีการจัดกิจกรรมการดูแล 

ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง โดยไม่มีการพักค้างคืน 

 (ข) การให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีการจัดกิจกรรมส่งสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุโดยจัด

ให้มีที่พำนักอาศัย 

 (ค) การให้บริการดูแลและประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่มีการจัดกิจกรรม

การดูแล ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง โดยมีการพักค้างคืน 

 

 



207 
 
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (มาตรา 12) หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 

50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 42) 

 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า  20 ปีบริบูรณ์ 

และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(2) เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(3) เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมาย

อาญา ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 

(4) เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ 

(5) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

(6) เป็นผู้เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และยังไม่พ้น

กำหนด 2 ปีนับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้มีอำนาจ

จัดการแทนนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวข้างต้น (มาตรา 13) 

ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้มีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต โดย

การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้รับอนุญาตยื่นคำขอก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ และเม่ือได้ยื่นคำขอดังกล่าวแล้ว 

ให้ผู้ยื่นคำขอประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนั้นต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคำสั่งไม่ต่ออายุ

ใบอนุญาตจากผู้อนุญาต (มาตรา 14) 

หน้าที่ของผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

 ผู้รับอนุญาตต้องประกอบกิจการให้ตรงตามประเภทของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ระบุไว้ใน

ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (มาตรา 24) หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

40,000 บาท (มาตรา 44) 
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 การใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกำหนด  (มาตรา 

25) ซึ่งได้แก่ ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้ 

 (1) ชื่อสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพต้องเป็นอักษรภาษาไทย แต่จะมีอักษรต่างประเทศกำกับไว้ท้าย

ชื่ออักษรภาษาไทยด้วยก็ได้ 

 (2) ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจะต้องไม่ใช้คำหรือข้อความที่มีลักษณะชักชวนหรือโอ้อวดเกิน

ความจริง หรือทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าสถานที่ดังกล่าวว่ามีการบำบัดรักษาโรค 

(3) ชื่อสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพต้องไม่สื่อความหมายในทางลามก อนาจาร หรือขัดต่อความสงบ

เรียบร้อย ขนบธรรมเนียม ศีลธรรมอันดีงาม 

(4) ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่สื่อความหมายหรืออ้างอิงสถาบันพระมหากษัตริย์จะกระทำ

มิได้ เว้นแต่ได้รับพระบรมราชานุญาตหรือพระราชานุญาต 

(5) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันจะต้องมีชื่อที่ไม่ซ้ำกัน เว้นแต่กรณีที่ผู้

ขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพใหม่ และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ

กิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเดิมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกันหรือมีหนังสือยินยอมจากผู้ได้รับ

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเดิมให้ใช้ชื ่อซ้ำกันได้ แต่ต้องมีตัวอักษรหรือ

หมายเลขเรียงลำดับหรือท่ีตั้งสถานที่ต่อท้ายชื่อ 

(6) ผู้รับอนุญาตต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับอนุญาตในที่

เปิดเผย ณ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพนั้นอย่างน้อยหนึ่งป้ายเป็นตัวอักษรไทย กรณีใช้ภาษาต่างประเทศ

ด้วยขนาดตัวอักษรต้องเล็กกว่าอักษรไทย โดยระบุประเภทกิจการของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพไว้ในแผ่น

ป้ายชื่อดังกล่าวด้วย ป้ายชื่อสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพต้องตรงตามประเภทของกิจการ และตรงกับชื่อตาม

ใบอนุญาต และให้แสดงแผ่นป้ายชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไว้บริเวณด้านหน้า หรือตัวอาคารสถาน

ประกอบการเพ่ือสุขภาพโดยสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอก 

ผู้ใดใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อในธุรกิจว่า “สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ” “กิจการสปา” “นวดเพ่ือ

สุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม” หรือกิจการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความใน (๓) ของบท

นิยามคำว่า “สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ” ในมาตรา ๓ ซึ่งได้แก่ “กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ

พึ่งพิง” หรือคำอื ่นใดที ่มีความหมายเช่นเดียวกันในประการที ่อาจทำให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นสถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพโดยมิได้เป็นผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  40,000 

บาท (มาตรา 41) 



209 
 

ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่แสดงใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไว้ในที่เปิดเผย

และเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (มาตรา 28 (1)) 

นอกจากนั้น ตามมาตรา 28 ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) แสดงใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

(2) จัดให้มีผู้ดำเนินการอยู่ประจำสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตลอดเวลาทำการ พร้อมทั้งแสดงชื่อ

ผู้ดำเนินการไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย 

(3) จัดทำทะเบียนประวัติผู้ดำเนินการและผู้ให้บริการ 

(4) รักษามาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต 

(5) รับผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการเท่านั้นเข้าทำงานในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

(6) ไม่โฆษณาเกี่ยวกับการให้บริการเพ่ือสุขภาพในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ใช้ข้อความโฆษณาอันเป็นเท็จ หรือโอ้อวดเกินความเป็นจริง 

(ข) โอ้อวดสรรพคุณของการบริการเพื่อสุขภาพ หรืออุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือ

เครื่องใช้ต่าง ๆ อันเป็นส่วนประกอบในการให้บริการว่าสามารถบำบัด รักษา หรือป้องกันโรคได้ หรือใช้ถ้อยคำ

อ่ืนใดที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน 

(ค) โฆษณาในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการให้บริการ

เพ่ือสุขภาพ 

(ง) โฆษณาท่ีมีลักษณะส่อไปในทางลามกอนาจาร 

(7) ควบคุมดูแลมิให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อาศัยใน

บริเวณใกล้เคียง 

(8) ห้ามมิให้มีการจัดสถานที่หรือสิ่งอื ่นใดสำหรับให้ผู ้ให้บริการแสดงตนเพื่อให้สามารถเลือกผู้

ให้บริการได ้

(9) ควบคุมดูแลมิให้มีการลักลอบหรือมีการค้าประเวณี หรือมีการกระทำหรือบริการที่ขัดต่อกฎหมาย 

ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
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(10) ห้ามมิให้หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการจำหน่ายหรือเสพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือ

ผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

(11) ห้ามมิให้หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถาน

ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

(12) ห้ามมิให้หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติตนวุ่นวายหรือครอง

สติไม่ได้เข้าไปในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพระหว่างเวลาทำการ 

(13) ห้ามมิให้หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการนำอาวุธเข้าไปในสถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพ 

ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ข้อ (9) (10) (11) (12) หรือ (13) ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกิน 30,000 บาท 

ใบอนุญาตผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

 พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 มาตรา 27 กำหนดให้ สถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพบางประเภทต้องมีผู้ดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกำหนด ซึ่งกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มี ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ต้อง

มีผู้ดำเนินการ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 ซึ่งในข้อ 4 ของประกาศดังกล่าวได้กำหนดให้ (1) 

กิจการสปา (2) กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่มีลักษณะเป็นการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่มีการจัด

กิจกรรมส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีที่พำนักอาศัย (3) กิจการดูแลผู้สูง อายุหรือผู้มีภาวะ

พึ่งพิงที่มีลักษณะเป็นการให้บริการดูแลและประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่มีการจัดกิจกรรม

การดูแล ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง โดยมีการพักค้างคืน เป็นสถานประกอบการ

เพ่ือสุขภาพที่ต้องมีผู้ดำเนินการ  

ผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องได้รับใบอนุญาต

เป็นผู้ดำเนินการ (มาตรา 20) หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท (มาตรา 43) 

 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (มาตรา 21) 

ก. คุณสมบัติ 

(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
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(2) ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรองจากกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ 

(3) ผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ข. ลักษณะต้องห้าม 

(1) เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(2) เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือความผิด

เกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การค้าประเวณ ี

(3) เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพ

ติดให้โทษ 

(4) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ 

(5) เป็นผู้เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ และยังไม่พ้นกำหนด 1 ปีนับถึงวันยื่นคำ

ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ 

หน้าที่ของผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

ผู้ดำเนินการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (มาตรา 29 วรรคหนึ่ง) 

(1) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับบริการหรือคู่มือการใช้อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือเครื่องใช้  

ต่าง ๆ และพัฒนาผู้ให้บริการให้สามารถให้บริการได้ตามคู่มือที่จัดทำขึ้น 

(2) ควบคุมดูแลการบริการ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐาน ถูก

สุขลักษณะ และใช้ได้อย่างปลอดภัย 

(3) สอบถามและบันทึกข้อมูลสุขภาพพื้นฐาน และคัดกรองผู้รับบริการเพื่อจัดบริการที่เหมาะสมแก่

สุขภาพของผู้รับบริการ 

(4) ควบคุมดูแลผู้ให้บริการให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และควบคุมดูแลมิให้ผู้ให้

บริการออกไปให้บริการนอกสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในเวลาทำงาน 
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(5) จัดให้มีมาตรการดูแลความปลอดภัยในการทำงาน และป้องกันมิให้ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และ

บุคคลซึ่งทำงานในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพถูกล่วงละเมิดทางเพศ  

นอกจากนั้น หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพบางอย่างยัง

นำมาใช้กับผู้ดำเนินการด้วย ดังต่อไปนี้ (มาตรา 29 วรรคสอง) 

(1) ควบคุมดูแลมิให้มีการลักลอบหรือมีการค้าประเวณี หรือมีการกระทำหรือบริการที่ขัดต่อกฎหมาย 

ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

(2) ห้ามมิให้หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการจำหน่ายหรือเสพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือ

ผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

(3) ห้ามมิให้หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถาน

ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

(4) ห้ามมิให้หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติตนวุ่นวายหรือครองสติ

ไม่ได้เข้าไปในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพระหว่างเวลาทำการ 

(5) ห้ามมิให้หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการนำอาวุธเข้าไปในสถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพ 

โดยผู้ดำเนินการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท 

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

 ผู้ทีป่ระสงค์จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

เป็นผู้ให้บริการต่อผู้อนุญาต (มาตรา 22) 

 ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (มาตรา 23) 

ก. คุณสมบัติ 

(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 

(2) ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรองจากกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ 

ข. ลักษณะต้องห้าม 

(1) เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
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(2) เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพ

ติดให้โทษ 

มาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการ

สปา และกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม 

1) มาตรฐานด้านสถานที่ 

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการ

เพื ่อสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพื ่อสุขภาพหรือเพื ่อเสริมความงาม  พ.ศ. 2560 ข้อ 1 

กำหนดให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความ

งาม ต้องมลีักษณะโดยทั่วไปด้านสถานที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพอยู่ในอาคารเดียวกันกับการประกอบกิจการอื่นต้องมีการ

แบ่งเขตพ้ืนที่บริเวณท่ีให้บริการอย่างชัดเจน และการประกอบกิจการอ่ืนนั้นต้องไม่ใช่กิจการสถานบริการที่เป็น

สถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัวซึ่งมีผู ้บริการให้แก่ลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ รวมทั้งจะต้องไม่

รบกวนต่อการให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพด้วย 

(2) พื้นที่ภายในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจะต้องไม่มีช่องทางที่ผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการไปมา

หาสู่กันกับสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 

(3) กรณีสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีการให้บริการหลายประเภทรวมอยู่ในอาคารเดียวกันหรือ

สถานที่เดียวกัน จะต้องมีการแบ่งสัดส่วนการให้บริการให้ชัดเจนและแต่ละสัดส่วนจะต้องมีพื้นที่และลักษณะ

ตามมาตรฐานของการให้บริการแต่ละประเภท 

(4) พ้ืนที่บริเวณท่ีมีการใช้น้ำในการให้บริการ พ้ืนผิวต้องทำด้วยวัสดุกันลื่น 

(5) พ้ืนที่บริเวณท่ีให้บริการต้องมีแสงสว่างและการระบายอากาศท่ีเพียงพอและไม่มีกลิ่นอับทึบ 

(6) มีการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียที่เหมาะสม 

(7) มีระบบการควบคุมพาหะนำโรคตามหลักสุขาภิบาล 

(8) มีการจัดบริเวณสถานที่ที่ให้บริการที่เหมาะสม โดยในกรณีที่เป็นสถานที่ที่ให้บริการเฉพาะบุคคล

ต้องไม่มีลักษณะมิดชิดหรือลับตาจนเกินไป 

(9) มีการตกแต่งสถานที่ที ่เหมาะสม และต้องไม่มีลักษณะที่ทำให้เสื ่อมเสียศีลธรรม หรือขัดต่อ

วัฒนธรรมและประเพณีอันดี 
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สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปาต้องจัดให้มีห้องอาบน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือ ห้อง

ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า และตู้เก็บเสื้อผ้าที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและเพียงพอและต้องแยกส่วนสำหรับ

ชายและหญิง (ข้อ 2) 

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการนวดเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมความงามต้องจัดให้มีห้อง

ส้วม อ่างล้างมือ ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า และตู้เก็บเสื้อผ้าที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและเพียงพอ และ

ต้องแยกส่วนสำหรับชายและหญิง รวมทั้งอาจจัดให้มีห้องอาบน้ำด้วยก็ได้ (ข้อ 3) 

2) มาตรฐานด้านความปลอดภัย 

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความ

งาม ต้องมีลักษณะโดยทั่วไปด้านความปลอดภัย ดังต่อไปนี้ (ข้อ 4) 

(1) มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

ที่มีการให้บริการ 

(2) มีป้ายหรือข้อความเพ่ือแสดงหรือเตือนให้ผู้รับบริการระมัดระวังอันตรายหรือบริเวณท่ีมีความเสี่ยง

ต่อการเกิดภัยอันตราย 

(3) มีการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดอย่างถูกสุขลักษณะหลังจากการใช้งานและ

ให้บริการก่อนมีการนำกลับมาใช้ให้บริการครั้งต่อไป  ทั้งนี้ กรณีที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื ้อโรคต้องนำ

อุปกรณ์และเครื่องมือไปผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อที่สามารถฆ่าและควบคุมเชื้อได้ทุกครั้งหลังจากการใช้งานและ

ให้บริการ 

(4) จัดให้ผู้ให้บริการต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากระบบทางเดิน

หายใจไปสู่ผู้รับบริการในกรณีที่มีการให้บริการที่ใกล้ชิดกับผู้รับบริการ 

(5) มีระบบการเก็บและป้องกันการติดเชื้อจากมูลฝอยที่เหมาะสม ถูกสุขลักษณะและมีวิธีการควบคุม

การติดเชื้อหรือการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

(6) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจนอย่างน้อยหนึ่ง

เครื่อง ณ บริเวณทางเข้าออกหลักของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่มีการให้บริการเกี่ยวกับการอบไอน้ำ การอบซาวน่า หรือมีการใช้อ่าง

น้ำวน บ่อน้ำร้อนหรือน้ำเย็น ตลอดจนอุปกรณ์หรือบริการอ่ืนใดที่มีการใช้ความร้อนหรือความเย็น แล้วแต่กรณี 

อันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้รับบริการ ต้องจัดให้มีบุคลากรและอุปกรณ์ท่ีจำเป็น ดังต่อไปนี้ (ข้อ 5) 
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(1) มีผู้ให้บริการหรือพนักงานที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญในการให้บริการและการใช้

อุปกรณ์นั้นเป็นอย่างดี เป็นผู้รับผิดชอบและมีหน้าที่คอยตรวจตราดูแลการให้บริการและการใช้อุปกรณ์

ดังกล่าวทั้งในขณะใช้งานและหลังจากการใช้งาน 

(2) มีนาฬิกาที่สามารถมองเห็นและอ่านเวลาได้โดยง่ายและชัดเจนจากบริเวณที่ผู้รับบริการกำลังใช้

บริการอยู่ 

(3) มีระบบฉุกเฉินซึ่งสามารถหยุดการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้โดยอัตโนมัติในทันทีที่เกิดภาวะซึ่ง

อาจเป็นอันตรายต่อผู้รับบริการ และการเข้าถึงเพื่อใช้ระบบฉุกเฉินนั้นต้องสามารถกระทำได้โดยง่ายแล ะ

สะดวกในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

(4) มีเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติหรือเครื่องตั้งเวลา แล้วแต่กรณี เพื่อให้

พนักงานผู้รับผิดชอบอุปกรณ์สามารถปรับและควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยสำหรับผู้รับบริการได้

ตลอดเวลา 

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการสปาต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (ข้อ 6) 

(1) มีระบบคัดกรองผู้รับบริการที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเข้าใช้บริการในบางกรณี โดยห้ามสตรีมีครรภ์ 

ผู้ใช้ยาบางประเภทที่อาจเกิดปัญหาได้เมื่อเข้าไปใช้อุปกรณ์บางชนิด ผู้ซึ่งดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์

มาก่อนเข้าใช้บริการ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ป่วยโรคหัวใจเข้าใช้อุปกรณ์หรือบริการที่

เสี่ยงต่อภาวะนั้น 

(2) ต้องดูแลและควบคุมคุณภาพน้ำที่ใช้สำหรับการให้บริการให้มีคุณสมบัติทางเคมีที่มีความปลอดภัย

และไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค 

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการนวดเพ่ือสุขภาพหรือกิจการนวดเพ่ือเสริมความงามต้อง

ระมัดระวังมิให้ผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงจากอายุหรือภาวะโรคประจำตัวมาใช้บริการอันอาจเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ (ข้อ 7) 

3) มาตรฐานด้านการให้บริการ 

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความ

งาม ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (ข้อ 8) 

(1) การให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรค

ศิลปะ กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือ

กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
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(2) ต้องแสดงรายการการให้บริการและอัตราค่าบริการไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้ง่ายหรือสามารถ

ตรวจสอบได้ ณ สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

(3) ต้องไม่จัดให้มีบริการอ่ืนใดที่ไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับการให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

(4) ต้องกำหนดให้มีเครื่องแบบสำหรับผู้ให้บริการ โดยเป็นเครื่องแบบที่รัดกุม สุภาพสะอาดเรียบร้อย

และสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และต้องมีป้ายชื่อผู้ให้บริการติดไว้ที่บริเวณหน้าอก 

(5) มีการกำหนดเวลาเปิดและปิดของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ชัดเจนและแน่นอนโดยสามารถ

กำหนดเวลาเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่เวลา 06.00 นาฬิกา และให้บริการได้ไม่เกินเวลา 24.00 นาฬิกา 

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปาต้องมีการจัดทำทะเบียนประวัติผู้รับบริการไว้เป็น

หลักฐานตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด (ข้อ 9) 

มาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการ

การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 

1) มาตรฐานด้านสถานที่ 

 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2563 ข้อ 1 กำหนดลักษณะโดยทั่วไป

ด้านสถานทีข่องสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ดังนี้ 

 (1) ตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีทางที่ใช้ใน

การเขา้และออกโดยสะดวก 

(2) มีอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่ผู้รับบริการ รวมทั้งต้องปลอดจากเหตุรำคาญ

ที่อาจรบกวนความเป็นอยู่ที่สุขสบาย ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือ

กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

(3) พ้ืนที่ที่ให้บริการทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีลักษณะ ดังนี้ 

(ก) มีความกว้างของทางเดินไม่น้อยกว่า 90 ซนติเมตร 

(ข) มีการทำความสะอาดและจัดสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

(ค) กรณีใช้พื้นที่ประกอบกิจการอยู่ในอาคารเดียวกันกับการประกอบกิจการอื่นต้องมีการ

แบ่งเขตพื้นที่บริเวณที่ให้บริการอย่างชัดเจน และการประกอบกิจการอื่นต้องไม่รบกวนต่อการให้บริการใน

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
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(ง) มีพื้นที่ส่วนกลางแก่ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่สำหรับการประกอบกิจกรรมหรือสันทนา

การที่หลากหลาย 

(4) กรณีสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีการให้บริการหลายลักษณะรวมอยู่ในอาคารหรือสถานที่

เดียวกัน จะต้องมีการแบ่งสัดส่วนการให้บริการให้ชัดเจน และแต่ละสัดส่วนจะต้องมีพื้นที่และลักษณะตาม

มาตรฐานการให้บริการแต่ละลักษณะ 

(5) มีหน่วยบริการในการประสานงาน แจ้งเหตุเตือนภัย อำนวยความสะดวก และอ่ืน ๆ 

(6) มีการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ที่เหมาะสมตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(7) มีระบบการควบคุมพาหะนำโรคตามหลักสุขาภิบาล 

(8) พ้ืนที่บริเวณท่ีให้บริการต้องมีแสงสว่างและการระบายอากาศท่ีเพียงพอและไม่มีกลิ่นอับทึบ 

(9) ห้องนำ้มีลักษณะ ดังนี้ 

(ก) ประตูเป็นแบบเปิดออกภายนอกหรือแบบบานเลื ่อน ขนาดกว้างสุทธิไม่ต่ำกว่า 90 

เซนติเมตร  มือจับแบบก้านโยกหรือแกนผลักและสามารถเปิดจากภายนอกได้  ไม่ติดอุปกรณ์บังคับประตูได้

เองและไม่มีธรณีประต ู

(ข) ระดับพ้ืนผิวภายในห้องน้ำราบเรียบเสมอกัน มีระดับเสมอกับพ้ืนภายนอก ไม่ลื่นและไม่มี

น้ำท่วมขัง 

(ค) โถส้วมชนิดนั่งราบ  สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 40  เซนติเมตร  แต่ไม่เกิน 45 เซนติเมตร มี

พนักพิง และมีราวจับชิดผนังอย่างน้อยหนึ่งดา้นเพื่อช่วยการพยุงตัว 

(ง) อ่างล้างมือ สูงจากพื้นไม่เกิน 80 เซนติเมตร มีราวจับที่ด้านข้างของอ่างเพื่อช่วยการพยุง

ตัวขณะยืน ก๊อกน้ำเป็นชนิดก้านโยก กา้นหมุน หรือระบบอัตโนมัติ 

(จ) บริเวณที่อาบน้ำ ที่นั่งสำหรับอาบน้ำสูงจากพื้นไม่น้อยกว่ำ 40 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 45

เซนติเมตร ต้องมีพนักพิงที่มั่นคง มีราวจับที่ด้านข้างของที่นั่งเพื่อช่วยการพยุงตัว ก๊อกน้ำของฝักบัวเป็นชนิด

ก้านโยก กา้นหมุน หรือระบบอัตโนมัติ 

(ฉ) ติดตั้งสัญญาณเรียกฉุกเฉินในห้องน้ำ 

(ช) มีระบบทำน้ำอุ่นที่ปลอดภัย 

(ซ) มีราวจับตั้งแต่ประตูไปจนถึงโถส้วมและบริเวณท่ีอาบน้ำ 
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(10) การเดินสายไฟเป็นระเบียบ  ใช้สายไฟถูกประเภท  และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้ไฟฟ้า

อย่างปลอดภัย ดังนี้ 

(ก) สวิตช์และสายไฟได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย 

(ข) มีเส้นหรือขอบเขตแสดงบริเวณท่ีอาจมีอันตรายหรือห้ามเข้าใกล้ 

(ค) มีอุปกรณ์ตัดไฟรองรับกรณีเกิดไฟช็อตหรือรั่ว 

(ง) มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง มีหลอดไฟติดตั้งไว้ทั้งในส่วนที่นอน ห้องน้ำ และพ้ืนที่ใช้สอยทั่วไป 

(11) เครื่องเรือนต้องมีความปลอดภัยในการใช้สอย ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ถา้มีมุมแหลมต้องติดตั้งยาง

กันกระแทก 

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่มีลักษณะเป็นการ

ให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยจัดให้มีที่พำนักอาศัย ต้องจัดให้มีหน่วยบริการในการประสานงาน แจ้งเหตุเตือนภัย 

อำนวยความสะดวก และจัดบริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการตลอด 24 ชั่วโมง (ข้อ 2) 

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่มีลักษณะเป็นการ

ให้บริการดูแลและประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยมีการพักค้างคืน ต้องจัดให้มีความกว้าง

ระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร 

2) มาตรฐานด้านความปลอดภัย 

 กฎกระทรวงฯ ข้อ 4 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ

พ่ึงพิงต้องมีลักษณะโดยทั่วไปด้านความปลอดภัย ดังต่อไปนี้ 

 (1) มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและคู่มือการปฐมพยาบาลไว้ในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและพร้อมใช้

งานได้ตลอดเวลา 

(2) มีปา้ยหรือข้อความเพ่ือแสดงหรือเตือนให้ผู้รับบริการระมัดระวังอันตรายหรือบริเวณท่ีมีความเสี่ยง

ต่อการเกิดภัยอันตราย รวมถึงการติดตั้งเครื่องป้องกันไม่ให้ผู้รับบริการเกิดอันตราย 

(3) มีระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสม 

(4) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนอย่างน้อย

หนึ่งเครื่อง กรณีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่มีพ้ืนที่การให้บริการมากกว่าหนึ่งชั้นต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิง

ไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน อย่างน้อยชั้นละหนึ่งเครื่อง 
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(5) มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างสำรองตามช่องทางเดิน 

(6) มกีารฝึกอบรมผู้ดำเนินการและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยปีละหนึ่งครั้ง 

(7) มีแนวปฏิบัติการป้องกันภาวะเสี่ยงและภาวะฉุกเฉิน 

(8) มีพนักงานที่ได้รับการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ และมีการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(9) มีมาตรการตรวจสอบระบบความปลอดภัยในการให้บริการปีละหนึ่งครั้ง 

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่มีลักษณะเป็นการ

ให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยจัดให้มีที่พำนักอาศัย หรือการให้บริการดูแลและประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มี

ภาวะพ่ึงพิงโดยมีการพักคา้งคืน ต้องมีลักษณะเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 

(1) มีอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ เช่น ถุงลมช่วยหายใจ หรืออุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจและสัญญาณเรียก

ฉุกเฉิน เช่น กริ่ง กระดิ่ง หรือสัญญาณเตือนภัย 

(2) มีเครื่องกระตุกหัวใจอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง ติดตั้งในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจน 

3) มาตรฐานด้านการให้บริการ 

 กฎกระทรวงฯ ข้อ 6 กำหนดให้ สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้

มีภาวะพ่ึงพิงต้องมีลักษณะโดยทั่วไปด้านการให้บริการ ดังต่อไปนี้ 

(1) มีการจัดทำทะเบียนประวัติของผู้รับบริการตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด 

(2) มีการประเมินความต้องการการดูแลและความสามารถในการสื่อสารของผู้รับบริการเมื่อแรกรับ 

โดยมีการประเมินซ้ำทุกสามเดือน 

(3) มีแนวทางการปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการฟื้นฟูสุขภาพของผู้รับบริการบนพื้นฐานของ

แนวทางการปฏิบัติที่ดีและมีหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีชัดเจน 

(4) ให้บริการดูแลผู้รับบริการให้สอดคล้องกับผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร

ประจำวันพ้ืนฐาน และความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันที่ซับซ้อน 

(5) ให้บริการอาหารที่สะอาดและปลอดภัย 

(6) ผู้รับบริการที่ต้องใช้ยาหรืออุปกรณ์สุขภาพประจำตัว ต้องได้รับการดูแลตามมาตรฐาน อุปกรณ์

เครื่องมือดา้นสุขภาพที่ผ่านการพิจารณาจากแพทย์ผู้ดูแลแล้ว 



220 
 

(7) มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพในสังคมตามความ

เหมาะสมแก่ผู้รับบริการ และสามารถเลือกตามความพอใจ หรือตามความสามารถของแต่ละบุคคล เพ่ือพัฒนา

คุณคา่ในตัวเองและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ 

(8) มีการบันทึกและติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาวะของผู้รับบริการ 

(9) แสดงรายการให้บริการและอัตราค่าบริการไว้ในที่เปิดเผย มองเห็นได้ง่ายและสามารถตรวจสอบได ้

(10) มีการทำสัญญาหรือข้อตกลงการให้บริการระหว่างผู้ประกอบการกับผู้รับบริการ  ญาติสายตรง 

ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ซึ่งผู้รับบริการได้มอบหมยเป็นลายลักษณอั์กษร 

(11) ให้บริการโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังนี้ 

(ก) การให้บริการต้องยึดหลักความเป็นส่วนตัวและเป็นไปตามความต้องการหรือความเต็มใจ

ของผู้รับบริการ 

(ข) ต้องมีแนวทางในการควบคุม ดูแล และป้องกัน ผู้รับบริการจากการถูกกระทำต่อร่างกาย 

จิตใจ การเงิน และดา้นอื่น ๆ รวมทั้งการล่วงละเมิดทางเพศ 

(ค) พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้มี

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันสิทธิและการให้ความคุ้มครองผู้สูงอายุ 

(ง) หากมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เป็นการพำนักระยะยาวหรือมีกิจกรรมพักค้างคืนต้องจัด

ให้มีบุคลากรเฝ้าระวังหรืออยู่เวรยามในตอนกลางคืนอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ 

(จ) มีการรักษาความลับของผู้รับบริการ โดยต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อบุคคลภายนอกใน

มาตรฐานเดียวกับการรักษาสิทธิของผู้ป่วย 

(ฉ) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลต้องให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ  ญาติสายตรง

ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ซึ่งผู้รับบริการได้มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 

(12) มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 

(ก) ผู้รับบริการหรือผู้แทนต้องได้รับการแจ้งค่าใช้จ่ายในการรับบริการและค่าใช้จ่ายในการ

เขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้รับบริการสมัครใจเข้าร่วม 

(ข) ผู้รับบริการหรือผู้แทนต้องได้รับรู้กระบวนการ ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสุขภาพใน

ปัจจุบัน และมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลขณะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือกรณีที ่เกิดการเจ็บป่วย การ
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ประสานงานกับสถานพยาบาลที่รับส่งต่อ และการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล การดูแลในระยะยาวที่

อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงข้อมูลอื่นเก่ียวกับสุขภาพของผู้รับบริการ 

(ค) ผู้รับบริการควรได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของตนเองและการดูแลตนเองเพื่อการพัฒนา

ศักยภาพและการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง 

(13) มีระบบการส่งต่อในกรณีผู้รับบริการเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 

 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่มีลักษณะเป็นการ

ให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยจัดให้มีที่พำนักอาศัย  ต้องมีการประสานงานกับสหสาขาวิชาชีพในการให้การดูแล

ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูแก่ผู้รับบริการ (ข้อ 7) 

 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่มีลักษณะเป็นการ

ให้บริการดูแลและประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยมีการพักค้างคืน ต้องมีการประสานงาน

กับสหสาขาวิชาชีพในการให้การดูแลด้านการส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟู และการประคับประคองแก่ผู้รับบริการ

ตามแผนการรักษาของผู้ประกอบวิชาชีพ รวมทั้งต้องมีสัดส่วนของผู้ให้บริการ 1 คนดูแลผู้รับบริการไม่เกิน 5

คน 



 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ  
ร่างบทความเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายในการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ



 
 

ปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายในการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1 

จิรัตน์ เขียวชอุ่ม2 และสุพรรณี เขียวชอุ่ม3 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เกิดจากกฎหมาย  โดยใช้วิธีการ

ศึกษาวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผล

การศึกษาพบว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีกฎหมายที่สำคัญ คือ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ที่

กำกับดูแลคลินิคและโรงพยาบาลเอกชนต่าง ๆ และพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ที่

กำกับดูแลกิจการสปา กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ

พึ่งพิง ในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จากการสัมภาษณ์

ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพบว่า ควรจะมีการรวมใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการสปาให้มี

เพียงใบอนุญาตเดียว พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื ่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 กับ พระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีความซ้ำซ้อนกัน กิจการสถานที่ออกกำลังกาย และการให้บริการเพื่อสุขภาพที่บ้านของ

ผู้รับบริการก็ไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 จึงควรมีการแก้ไขปรับปรุง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ไม่ให้มีความซ้ำซ้อนกัน โดยให้มีความทันสมัย ครอบคลุมรูปแบบ

การให้บริการใหม่ ๆ และควรมีการศึกษาวิจัยกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการศึกษาเปรียบเทียบ

กับกฎหมายของต่างประเทศ 

คำสำคัญ การท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ ปัญหาด้านกฎหมาย อุปสรรคด้านกฎหมาย 

  

 
1บทความวิจัยจากโครงการวิจัยเรื่อง การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับกฎหมายกับการท่องเที่ยว ได้รับทุนอุดหนุน
การวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม 
แผนงานคนไทย 4.0 

2 PhD. (Law), อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล 
3 PhD. (Management Studies), อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
วิทยาเขตสตูล 
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บทนำ 

 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ โดยการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้าง

ขึ้น  เพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือเป็น

การเดินทางท่องเที่ยวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงอาจจำแนกประเภทการท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพ โดยจำแนกตามจุดมุ ่งหมายและรูปแบบกิจกรรมได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ  การท่องเที ่ยวเชิง

การแพทย์ (Medical Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness tourism) 

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก 

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย โดยมีส่วนแบ่งตลาดสูง

กว่าประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค (กันต์สินี กันทะวงศ์วาร และคณะ, 2556) เนื่องจากวัฒนธรรมไทยมีความอ่อนโยน ผู้

ให้บริการมีมิตรไมตรีจิตต่อนักท่องเที่ยวทุกชาติที่มาเยือน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย (Thainess) เป็น

ภาพลักษณ์ที่สำคัญทำให้ประเทศไทยได้เปรียบในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

กว่าประเทศอ่ืนๆ (มโน เมตตานันโท เลาหวนิช และคณะ, 2557; อัครพงศ์ อ้ันทอง และคณะ, 2556) แต่อย่างไรก็

ตาม การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชิงสุขภาพของประเทศไทยยังมีปัญหาและอุปสรรคอีกหลายประการ 

ส่วนหนึ่งเกิดจากกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่มีความซ้ำซ้อน ไม่ทันสมัยและไม่ครอบคลุม อีกทั้งการบังคับใช้

กฎหมายก็ยังไม่มีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาทบทวนกฎหมายที่กำกับดูแลสถานประกอบการที่ให้บริการด้านการบำบัดรักษา

สุขภาพ ซึ่งแก่ คลินิคและโรงพยาบาลเอกชนต่าง ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 

2541 และสถานประกอบการที่ให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งได้แก่ กิจการสปา กิจการนวดเพ่ือสุขภาพหรือ

เพื่อเสริมความงาม และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย พระราชบัญญัติสถาน

ประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 และศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ที่เกิดจากกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เกิดจากกฎหมาย 
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วิธีการศึกษาวิจัย 

วิธีการศึกษาวิจัยประกอบด้วย 

1. การศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ได้แก่ การศึกษาทบทวนงานวิจัยด้านการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งได้แก่  

(ก) พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่

เกี่ยวข้อง 

(ข) พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบและ

ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 

การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling technique) ที่มุ่งพิจารณาจากลักษณะของกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงคข์องการวิจัยและได้กำหนดลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  

5. กลุ่มผู้ประกอบการสปาแบบมีที่พัก (Hotel and resort spa) 
2. กลุ่มผู้ประกอบการสปาหรือนวดแบบไม่มีที่พัก (Day spa) 
3. กลุ่มกิจการดูแลผู้สูงอายุ 
4. กลุ่มสถานพยาบาลที่มีบริการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ 
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ติดต่อขอสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 29 องค์กร ได้รับตอบรับการให้สัมภาษณ์จำนวน 11 องค์กร ได้แก่ 

1. กลุ่มผู้ประกอบการสปาแบบมีที่พัก (Hotel and resort spa) 1 แห่ง 
2. กลุ่มผู้ประกอบการสปาหรือนวดแบบไม่มีที่พัก (Day spa) 4 แห่ง 
3. กลุ่มกิจการดูแลผู้สูงอายุ 4 แห่ง 
4. กลุ่มสถานพยาบาลที่มีบริการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ 2 แห่ง 
การสัมภาษณ์ใช้แบบสัมภาษณ์ที่ประกอบด้วยชุดคำถามปลายเปิดที่ได้เตรียมไว้ก่อนการสัมภาษณ์แต่ละ

ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตอบคำถามได้อธิบายอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้สัมภาษณ์สามารถถามเจาะลึก
ในประเด็นที่น่าสนใจเพื่อเป็นแนวทางในการค้นพบข้อมูลเชิงลึก 

ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ โดยการประยุกต์ใช้หลักสามเส้า (Triangulation) ใน 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation) โดยการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มากจากแหล่ง
ต่างๆ ว่าเหมือนกันหรือไม่ ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์มีความสอดคล้องกัน แสดง
ว่าข้อมูลมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ (สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, 2563) 
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2. การตรวจสอบสามเส้าโดยการทบทวนข้อมูล (Review triangulation) โดยให้ผู้ให้สัมภาษณ์ตรวจสอบ
ข้อมูลภายหลังการสัมภาษณ ์ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ได้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 

3. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิเคราะห์ข้อมูล (Analyst triangulation) โดยการให้ผู้วิเคราะห์ข้อมูลที่
เก็บมาจากภาคสนามตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ต่างคนต่างวิเคราะห์ข้อมูล แล้วนำผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกัน 
(สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, 2563) 

เมื่อผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลและได้วิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็นที่ได้
ค้นพบแล้ว หลังจากนั้นจึงดำเนินการเรียบเรียงข้อมูลโดยการพรรณนาเชิงอุปนัย (Inductive) 

ผลการวิจัย 

 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) หมายถึง การที่บุคคลเดินทางไปค้างแรมในแหล่งท่องเที่ยว

ที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมเดิมของตน โดยแหล่งท่องเที่ยวนั้นสามารถดูแลให้สุขภาพของบุคคลดังกล่าวอยู่ใน

สถานะที่ดีดังเดิมหรือช่วยปรับปรุงสุขภาพให้ดีขึ้น (Hall, 2011) ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจึงมีความหมาย

ครอบคลุมถึงทั ้งการท่องเที ่ยวเชิงการแพทย์ (Medical tourism) และ การท่องเที ่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ 

(Wellness tourism) (อัครพงศ์ อ้ันทอง และคณะ, 2556) 

 1) การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) เป็นการท่องเที่ยวหรือพักผ่อนที่มีจุดหมายปลายทาง

การแพทย์ ด้านการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จริง โดยมี

รูปแบบกิจกรรมเกี่ยวกับการบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพ เช่น การตรวจร่างกาย การรักษาโรคต่างๆ การทำฟัน การ

ผ่าตัดเสริมความงาม การผ่าตัดแปลงเพศ และอื่นๆ เป็นต้น การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์จึงเป็นรูปแบบการ

ท่องเที่ยวที่มุ่งประโยชน์ต่อการบำบัดรักษาสุขภาพนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ 

2) การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness tourism) เป็นการท่องเที่ยวหรือพักผ่อนที่มีจุดมุ่งหมาย

ในการดูแลความสมดุลของสุขภาพ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ที่ส่งผลให้รู้สึกดีมีความสุข โดยแบ่งเวลาจาก

การท่องเที่ยวส่วนหนึ่งมาทำกิจกรรมในที่พักแรมหรือนอกที่พักแรมอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการและมีคุณภาพ

มาตรฐานอย่างแท้จริง  โดยมีรูปแบบกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การนวด อบ ประคบสมุนไพร  

สุคนธบำบัด (Aroma Therapy) วารีบำบัด (Hydrotherapy) การอาบน้ำแร่หรือน้ำพุร้อน การฝึกกายบริหาร 

โยคะ การฝึกปฏิบัติสมาธิ การบริการอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ การสวนล้างลำไส้ การแพทย์ทางเลือก เป็น

ต้น (สุจิตรา  สุคนธทรัพย์, 2560) 

การวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นเริ ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา  และสามารถจัดกลุ่ม

ประเด็นการศึกษาได้ 6 ประเด็น ดังนี้  
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1. ประเด็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

งานวิจัยที่น่าสนใจเป็นงานวิจัยที่ดำเนินการโดยวัชรี ดำศรี และคณะ (2548) ซึ ่งได้สำรวจปริมาณ

ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต พบว่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ

โรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. บริการด้านการแพทย์ ได้แก่ (1) บริการ

ตรวจสุขภาพ (2) บริการทันตกรรม (3) บริการศัลยกรรม (4) บริการแก้ไขผิวพรรณและความงาม (5) บริการล้าง

สารพิษ เช่น การฟอกเลือดสำหรับผู้เป็นโรคไตวาย เป็นต้น (6) บริการแก้ไขสายตาด้วยวิธี Lasik (7) บริการคลอด

บุตร และ 2. บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ (1) บริการแพทย์แผนไทย เช่น การนวดแผนไทย เป็นต้น (2) 

บริการแพทย์แผนจีน เช่นการฝังเข็ม เป็นต้น โดยเป็นการผนวกผลิตภัณฑ์บริการด้านการแพทย์และบริการด้าน

การส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมเข้ากับโปรแกรมการท่องเที่ยว โดยจัดแผนการส่งเสริมการขายผา่น

บริษัทที่จัดตั้งข้ึนเพื่อทำตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

2. ประเด็นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

เป็นประเด็นที่มีการศึกษาตั้งแต่ในยุคแรกๆ และมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยมีการศึกษาใน

มิติย่อยที่หลากหลาย เช่น การสำรวจความต้องการของนักท่องเที่ยว การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

ลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว พฤติกรรมการใช้บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น 

งานวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในมิติความต้องการของนักท่องเที่ยว 

พบว่าจุดมุ่งหมายของการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คือ ต้องการพักผ่อนทั้ง

ทางร่างกายและจิตใจ และการนันทนาการ ส่วนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ใช้ภูมิปัญญาไทยที่เลือกใช้บริการ คือ 

การนวดแผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (สุจิตรา สุคนธทรัพย์และคณะ , 2560) ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของ

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ตที่มีความต้องการใช้บริการนวดแผนไทยมากที่สุด และ

รองลงมาคือเมดิคอลสปา สำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ นักท่องเที่ยวก็มีความสนใจด้วยเช่นกัน เช่น การตรวจสุขภาพ

ประจำปีการทำฟัน ศัลยกรรมตกแต่ง เป็นต้น (วัชรี ดำศรี และคณะ, 2548) 

งานวิจัยที่ศึกษาในมิติความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พบว่ามีการศึกษาเชิงพ้ืนที่

ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งพบว่า นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีความพึงพอใจ (หลังการใช้บริการ) สูงกว่า

ความคาดหวัง (ก่อนการใช้บริการ) ในด้านความสามารถในการบริการ ด้านความรู้ในงานและความมีอัธยาศัยของ

พนักงานบริการ ด้านความห่วงใยเอาใจใส่ อย่างไรก็ตามด้านองค์ประกอบทางกายภาพนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย

และชาวต่างชาติมีความพึงพอใจน้อยกว่าความคาดหวัง ส่วนด้านความพร้อมที่จะให้บริการได้รับความพึงพอใจใน

ระดับที่สูงกว่าความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจในระดับที่

ต่ำกว่าความคาดหวัง สำหรับด้านคุณภาพของให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีความพึงพอใจสูง
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กว่าความคาดหวัง ทั้งนี้เนื่องจากนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเรื่องคุณภาพของสินค้ามากกว่าราคา (วัชรี ดำศรี และ

คณะ, 2548) 

การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล พบว่า รายได้ อายุ ภูมิภาค 

ประเภทของสปาที่ใช้บริการ เมนูสปาที่ใช้บริการ (Menu) และการจองการใช้สปา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้

จ่ายในบริการสปาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างมีนัยสำคัญ (อัครพงศ์ อั้นทอง และคณะ , 2556)  สำหรับ

การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เลือกมาใช้บริการ

ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อมูลจากเพื่อน ญาติ หรือการอ่านรีวิวของนักท่องเที่ยวที่เคยมาใช้บริการแล้ว (กันต์สินี 

กันทะวงศ์วาร และคณะ, 2556; สุจิตรา สุคนธทรัพย์และคณะ, 2560) 

3. ประเด็นการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

การประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือสำหรับการส่งเสริมการตลาดที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกใช้ โดยเฉพาะ

การประชาสัมพันธ์ด้วยการบอกต่อและการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก (นิ

ออน ศรีสมยง, 2559) ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศถูกนํามาใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวใน

รูปแบบของเว็บไซต์เป็นหลัก และมีการใช้งานอีเมล์และซอฟต์แวร์ประเภท Live Chat สําหรับสื่อสารแบบ

เรียลไทม์ระหว่างผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ดำเนินการประชาสัมพันธ์และ

การตลาดด้วยตนเอง (ลัดดาวัลย์ แก้วกิตติพงษ์, 2559) 

4. ประเดน็ศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย  

มีการศึกษาในเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด และระดับประเทศ งานวิจัยเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด ได้แก่ งานวิจัยที่

ศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการบริการเชิงสุขภาพที่ในจังหวัดเชียงราย โดย

พบว่าศักยภาพและความพร้อมของผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงรายยังอยู่ใน

ระดับต่ำ (ศุภสิน สุริยะ และคณะ, 2550) โดยจุดแข็งในการดำเนินงานของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

(การแพทย์ทางเลือก) คือ การสร้างนวัตกรรม ความเชี่ยวชาญของแพทย์หรือผู้ให้การบำบัดรักษา มาตรฐานการ

ให้บริการ ลักษณะเฉพาะของการแพทย์ทางเลือก สมุนไพรและภูมิปัญญาไทย และรูปลักษณ์ของสถาน

ประกอบการ สำหรับจุดอ่อนได้แก่ ราคาค่าบริการ ระยะเวลาการรักษา และการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (นิออน 

ศรีสมยง, 2559) 

สำหรับการศึกษาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (เมดิคัล) ของ

ประเทศไทย พบว่าในประเทศไทยมีโรงพยาบาลและคลีนิคโดยเฉพาะคลีนิคทันตกรรมที่มีศักยภาพจำนวนมาก

กระจายอยู่ในทั่วประเทศ (ลัดดาวัลย์ แก้วกิตติพงษ์ , 2559) อีกทั้งพบว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์

และการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย โดยมีส่วนแบ่งตลาดสูงกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค (กันต์สินี 
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กันทะวงศ์วาร และคณะ, 2556) โดยภาพลักษณ์ที่สำคัญของสปาไทยทำให้ประเทศไทยได้เปรียบในธุรกิจการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์กว่าประเทศอื่นๆ เนื่องจากวัฒนธรรมไทยมีความอ่อนโยน ผู้

ให้บริการมีมิตรไมตรีจิตต่อนักท่องเที่ยวทุกชาติที่มาเยือน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย (Thainess) ที่ไม่ต้อง

ปรุงแต่ง อีกทั้งทั้งบุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับจากนานาชาติ จึงทําให้ทรัพยากร

บุคคลผู ้ให้บริการด้านการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพของไทยเป็นข้อได้เปรียบในธุรกิจการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ 

นอกจากนี้ความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบราคากับคุณภาพของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพยังเป็นจุดแข็งของไทยที่

สามารถแข่งขันได้กับประเทศอื่นได้ (มโน เมตตานันโท เลาหวนิช และคณะ , 2557; อัครพงศ์ อั้นทอง และคณะ, 

2556) จึงกล่าวได้ว่าประเทศไทยมีความเหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาค

อาเซียน (มโน เมตตานันโท เลาหวนิช และคณะ, 2557) 

5. ประเด็นปัญหาการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย 

ในระดับผู้ประกอบการซึ่งงานวิจัยที่ศึกษาโดย วิภาวดี ลี้มิ่งสวัสดิ์ และคณะ (2560) รายงานว่าบุคลากรไม่

สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ รวมถึงการไม่มีข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ และการขาดช่องทาง

การประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ  ในระดับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พบว่า 

ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีความร่วมมือกันน้อยมาก เช่น การใช้งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ประกอบการแต่ละราย หรือการยกระดับมาตรฐานการ

ให้บริการ เป็นต้น ทั้งนี้พบว่าความร่วมมือส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของสมาคม (association) ซึ่งกิจกรรมหลักเน้นไป

ที่การทำการตลาดร่วมกันเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้พบว่าประเทศไทยมีตัวแทนการท่องเที่่ยวน้อยรายที่มีความ

เชี่ยวชาญในกลุ่มบริการทางการแพทย์ (ลัดดาวัลย์ แก้วกิตติพงษ์ , 2559) ในระดับประเทศ พบว่าหน่วยงาน

สนับสนุนขาดการผลักดันและการดำเนินการอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ในขณะที่สถานประกอบการถึงแม้

จะมีความพร้อมและมีศักยภาพในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถรองรับจำนวนผู้มาใช้บริการจำนวนมากได้ (ศุภสิน 

สุริยะ และคณะ, 2550) การพัฒนาของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยที่ผ่ านมาเป็นการขับเคลื่อนของ

ภาคเอกชนเป็นหลัก โดยอาศัยบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical tourism facilitator) เป็นช่องทาง

สำคัญในการหาลูกค้าชาวต่างชาติ (กันต์สินี กันทะวงศ์วาร และคณะ, 2556) นอกจากนี้ยังพบอุปสรรคต่อการ

พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยในหลายมิติ ได้แก่ การขาดความต่อเนื่องของการ

สนับสนุนจากภาครัฐ สถานการณ์บ้านเมือง ภาพลักษณ์ในแง่ลบของธุรกิจแอบแฝง และความมีมาตรฐานของ

สมุนไพรไทย (นิออน ศรีสมยง, 2559; วิภาวดี ลี้มิ่งสวัสดิ์ และคณะ, 2560) 

6. ประเด็นการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย 
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มีงานวิจัยรายงานว่า ความสําเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยต้องอาศัยความร่วมมือ

อันดีของหน่วยงานทั้ง ภาครัฐ เอกชน นักท่องเที่ยว รวมทั้งชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ที่เป็นไปในทิศทาง

เดียวกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (มโน เมตตานันโท เลาหวนิช และคณะ , 2557) อีกทั้งมีงานวิจัยที่ศึกษาแนว

ทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยโดย เรณุมาศ มาอุ่น และ

คณะ (2560) ซึ่งได้นำเสนอรูปแบบมาตรฐานสำหรับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงและมีคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งได้

จัดทำในรูปของ “ศูนย์พัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” 

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่เน้นการบำบัดรักษาสุขภาพ เช่น การตรวจร่างกาย การรักษาโรคต่างๆ เป็น

ต้นจะถูกกำกับดูแลโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 โดยมีกรมส่งเสริมบริการสุขภาพ กระทรวง

สาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้โดยการกำกับดูแลสถานพยาบาลซึ่ง

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

(1) สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) ได้แก่ คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิก

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกการแพทย์แผนไทย 

หมายความว่า คลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คลินิก

การประกอบโรคศิลปะ คลินิกเฉพาะทาง สหคลินิก  

(2) สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาล) ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลทัน

ตกรรม โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โรงพยาบาลกายภาพบำบัด โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย 

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย 

กฎหมายสถานพยาบาลมีความเกี ่ยวข้องกับผู ้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและผู ้ดำเนินการ

สถานพยาบาล โดยผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลจึงจะ

ประกอบกิจการสถานพยาบาลได้ และผู ้ดำเนินการสถานพยาบาลก็ต ้องได้ร ับใบอนุญาตให้ดำเนินการ

สถานพยาบาลจึงจะเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลได้ 

ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและผู้ดำเนินการมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายร่วมกันในการ

ควบคุมและดูแลการประกอบกิจการสถานพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการ 

นอกจากนั้นกฎหมายนี้ยังเกี ่ยวข้องกับผู ้ป่วยที่มาใช้บริการ โดยกฎหมายได้กำกับดูแลลักษณะของ

สถานพยาบาล และลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลให้เป็นไปโดยเหมาะสมแก่ผู้ป่วย โดยได้มีกฎกระทรวง
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กำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดให้คลินิก

ต้องตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวก ปลอดภัย มีอาคารที่ม่ันคงแข็งแรง ไม่อยู่ในสภาพชำรุดและเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้

สอย บริเวณท้ังภายนอกและภายในต้องสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม และมีสิ่ง

อำนวยความสะดวกแก่ผู ้ป่วย มีห้องตรวจหรือห้องให้การรักษาเป็นสัดส่วนและมิดชิด มีห้องน้ำห้องส้วมที ่ถูก

สุขลักษณะ มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ ไม่มีกลิ่นอับทึบ มีระบบการเก็บและกำจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูลที่เหมาะสม มีระบบการควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสม 

ในกรณีของโรงพยาบาล ก็ต้องตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวก ปลอดภัย โครงสร้างของอาคารต้องไม่ติดกับอาคาร

หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน อาคารที่ให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป จะต้องมีลิฟท์บรรทุกเตียงผู้ป่วยอย่างน้อยหนึ่งตัว 

ต้องจัดสถานที่และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และผู้พิการแต่ละประเภทโดยอย่างน้อย

ต้องมีทางลาดเอียง ราวเกาะ และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 

การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ เช่น การนวดแผนไทย การประคบสมุนไพร เป็นต้น ถูกกำกับดูแลโดย

พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำกับดูแลสถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพ โดยมีกรมส่งเสริมบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้

พระราชบัญญัตินี้ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ซึ่งได้แก่ 

(1) กิจการสปา  

(2) กิจการนวดเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมความงาม  

(3) กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 

กฎหมายสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีความเกี่ยวข้องกับ ผู้ประกอบกิจการสปา ผู้ประกอบกิจการนวด

เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม ผู้ประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดยผู้ประกอบการเหล่านี้

จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 

เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนั้นผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพยังมีหน้าที่ตามกฎหมายหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจะต้องไม่

ใช้คำหรือข้อความที่มีลักษณะชักชวนหรือโอ้อวดเกินความจริง หรือทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าสถานที่ดังกลา่วว่ามี

การบำบัดรักษาโรค ไม่สื ่อความหมายในทางลามก อนาจาร หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ขนบธรรมเนียม 

ศีลธรรมอันดีงาม และหน้าที่อ่ืนตามกฎหมาย 
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นอกจากนั้นกฎหมายยังเกี่ยวข้องกับผู้จัดการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และมีหน้าที ่ตามกฎหมายในการควบคุมดูแลการบริการ อุปกรณ์ 

ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ และใช้ได้อย่างปลอดภัย และหน้าที่อ่ืนตาม

กฎหมาย 

กฎหมายสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพยังมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ

ในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ซึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการต่อกรมส่งเสริมบริการสุขภาพ 

ผู้ใช้บริการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับกฎหมายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพใน

ฐานะผู้มี่จะได้ประโยชน์จากมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

กำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการ

สปา และกิจการนวดเพื ่อสุขภาพหรือเพื ่อเสริมความงาม พ.ศ. 2560 ซึ ่งกำกับดูแลการจัดบริเวณสถานที่ที่

ให้บริการให้มีเหมาะสม มีความปลอดภัย และมีมาตรฐานในการให้บริการตามประเภทของสถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการสปาแบบมีที่พัก (Hotel and resort spa) ให้ข้อมูลว่า  

แม้ว่าการประกอบกิจการสปาจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 โดยต้อง 

ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ แต่เนื่องจากกิจการ resort spa นั้นประกอบด้วย

กิจการสปาและกิจการรีสอร์ท ซึ่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 นั้นกำกับดูแลเฉพาะ

กิจการสปา ไม่ได้กำกับดูแลเรื่องที่พัก ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยงด้วย ทำให้ผู้ประกอบการ resort spa ต้องอยู่

ภายใต้การกำกับดูแลของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ด้วย และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 นอกจากนั้น resort spa บางแห่งที่ให้บริการแพทย์แผนไทยด้วย ในส่วน

ของบริการแพทย์แผนไทยก็อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และต้องได้รับใบอนุญาตให้

ประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วย ทำให้ resort spa บางแห่ง ต้องมีใบอนุญาตในการประกอบกิจการอย่างน้อย 

3 ใบ ทำให้ resort spa ที่ต้องการให้บริการเต็มรูปแบบในลักษณะของ Destination Spa ในระดับโลกต้องมี

ใบอนุญาตในการประกอบกิจการหลายใบ ใบอนุญาตบางอย่าง เช่น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ต้องมีการทำ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งต้องใช้เวลาในการทำประมาณ 2 ปีและใช้เงิน 2-3 ล้านบาท

ในการจัดทำ ซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่า ควรจะมีการรวมใบอนุญาตให้มีเพียงใบอนุญาตเดียว โดยอาจจะทำเป็น

โครงการทดสอบ Sandbox ในพ้ืนที่พิเศษเพื่อลดอุปสรรคทางกฎหมายให้แก่ผู ้ประกอบการ เช่น ในพื้นที่เขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC: Eastern Economic Corridor) เป็นต้น 
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นอกจากนั้นกิจการสปาและนวดเพื่อสุขภาพนั้นเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติ

สถานประกอบการเพื ่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นกิจการที ่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ด้วย เนื่องจากในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ไม่มีการนิยามความหมายของกิจการสปาและกิจการนวดเพื่อสุขภาพไว้ ในทาง

ปฏิบัติจึงทำให้ผู ้ประกอบการมีทางเลือกในการขอรับใบอนุญาตว่า จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงเป็นกรณีที่กฎหมายมีความซ้ำซ้อนกัน 

กิจการสถานที่ออกกำลังกายหรือที่เรียกกันว่า Fitness นั้น เป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอย่างหนึ่ง

เพราะเป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพกิจการ Fitness ในปัจจุบันเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ข้อ 3 จึงอยู่ภายใต้

การกำกับดูแลราชการส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งถือว่า มีระดับของการกำกับดูแลที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำของกฎหมายต่าง ๆ 

ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ซึ่งหากเกิด

อันตรายแก่นักท่องเที่ยวขึ้นภาพรวมของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศจะเกิดความเสียหาย จึงควร

กำหนดให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559  

การให้บริการนวดเพื ่อสุขภาพที่บ้านของผู ้รับบริการ ซึ ่งในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายควบคุม เพราะ

พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ควบคุมการให้บริการที่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กำกับดูแลการให้บริการที่บ้านของผู้รับบริการด้วย จึงเป็นช่องว่างของกฎหมาย ที่ทำให้

มีการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพที่บ้านของผู้รับบริการกันอย่างเสรี ไม่มีการกำกับดูแลโดยกฎหมายซึ่งหากมีการ

ให้บริการไม่ได้มาตรฐานอาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้รับบริการได้ และยังทำให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการเพ่ือ

สุขภาพที่ทำถูกต้องตามกฎหมายเสียเปรียบเพราะมีต้นทุนที่สูงกว่า จึงควรมีการแก้ไขพระราชบัญญัติสถาน

ประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 ให้ครอบคลุมการให้บริการเพ่ือสุขภาพที่บ้านของผู้รับบริการด้วย 

กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 การกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการของ

กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการ

ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง  พ.ศ. 2563 เป็น

มาตรฐานที่ไม่สูงนัก หากต้องการให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพซึ ่งมี

นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนั้น มาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ
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ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงตามกฎกระทรวงดังกล่าว

ข้างต้นต้องมีระดับมาตรฐานที่สูงกว่านี้ เพ่ือให้ได้มาตรฐานโลก 

นอกจากนั้น แม้ว่าพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 กำหนดโทษทางอาญาใน

หลายมาตราด้วยกัน เช่น มาตรา 42 ผู้ใดฝ่าฝืนประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยไม่ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้า

หมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ แต่ในทางปฏิบัติแล้วผู้ประกอบการให้ความเห็นว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง

ในการปราบปรามผู้กระทำความผิด ผู้ร้องเรียนต้องไปดำเนินการแจ้งความต่อเข้าหน้าที่ตำรวจเอง 

ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 สถานพยาบาลประเภทคลินิกจะต้องไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 

หากจะรับผู ้ป่วยไว้ค้างคืนจะต้องขอใบอนุญาตสถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาล ซึ ่งในการขอใบอนุญาต

สถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาลจะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกว่า ทำให้ผู ้ประกอบการหลีกเลี่ยงโดยการขอ

ใบอนุญาตสถานพยาบาลประเภทคลินิกแต่ลักลอบให้บริการที่พัก ซึ่งในมุมมองของผู้ประกอบการคลินิกเหล่านั้น 

มองว่า พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ควรเปิดให้คลินิกสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้ เพราะผู้ป่วยบาง

ประเภทจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาทุกวันเพื่อฟื้นฟูร่างกายจากการรักษา เช่น ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือด

สมองตีบ เมื่อได้รับการรักษาแล้ว ผู้ป่วยเหล่านี้จะต้องทำกายภาพบำบัดทุกวันเพื่อฟื้นฟูร่างกาย โดยผู้ป่วยเหล่านี้

นั้นแพทย์อนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ แต่เนื่องจากผู้ป่วยเหล่านี้มักมีอาการเคลื่อนไหวร่างกายได้ไม่สะดวก 

จึงต้องมาให้นักกายภาพบำบัดให้การบำบัดฟื้นฟูทุกวัน ซึ่งการเดินทางไปกลับทุกวันไม่สะดวก จึงควรให้ค ลินิก

กายภาพบำบัดรับผู้ป่วยเหล่านี้ไว้ค้างคืนได้ 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาวิจัยในครั ้งนี ้ แสดงให้เห็นว่า แม้ว ่าประเทศไทยจะมีกฎหมายกำกับดูแลสถาน
ประกอบการที่ให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยเฉพาะ แต่กฎหมายเหล่านั้นก็มีความซ้ำซ้อนกัน 
ตัวอย่างเช่น การให้บริการเต็มรูปแบบในลักษณะของ Destination Spa ในระดับโลกต้องมีใบอนุญาตในการ
ประกอบกิจการหลายใบ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรม ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่า ควรจะมีการรวมใบอนุญาต
ให้มีเพียงใบอนุญาตเดียว นอกจากนั้น กิจการสปาและนวดเพ่ือสุขภาพนั้นเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้กฎหมาย 2 ฉบับ
ที ่มีความซ้ำซ้อนกันคือพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื ่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 กับ พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535  

กฎหมายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพยังไม่ทันสมัยและไม่ครอบคลุมการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบางประเภท เช่น กิจการสถานที่ออกกำลังกายหรือที่เรียกกันว่า Fitness นั้น เป็นสถาน
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ประกอบการเพื ่อสุขภาพอย่างหนึ ่งเพราะเป็นกิจการที ่มีว ัตถุประสงค์เพื ่อส่งเสริมสุขภาพก็ไม่อยู ่ภายใต้
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 นอกจากนั้นการให้บริการเพื่อสุ ขภาพที่บ้านของ
ผู้รับบริการ ทำให้มีการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพที่บ้านของผู้รับบริการกันอย่างเสรี ไม่มีการกำกับดูแลโดย
กฎหมายซึ่งหากมีการให้บริการไม่ได้มาตรฐานอาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้รับบริการได้ และผู้ให้บริการเพ่ือ
สุขภาพที่ให้บริการที่บ้านของผู้รับบริการไม่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ พ.ศ. 2559 

มาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการของกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2563 เป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ควรมีระดับมาตรฐานที่สูง
กว่านี้ เพ่ือให้ได้มาตรฐานโลก 

หน่วยงานกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ก็มีเจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอ ไม่มีเจ้าหน้าที ่ที ่ร ับผิดชอบโดยตรงในการปราบปรามผู ้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 

ปัญหาด้านกฎหมายเกี่ยวกับสถานพยาบาลนั้นในปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ขอใบอนุญาตสถานพยาบาล
ประเภทคลินิกแต่ลักลอบให้บริการที่พักด้วยซื่งตามกฎหมายแล้วต้องขอใบอนุญาตสถานพยาบาลประเภท
โรงพยาบาล 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

1. ควรมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ไม่ให้มีความซ้ำซ้อนกัน 

โดยให้มีความทันสมัย ครอบคลุมรูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ เพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยได้มาตรฐาน

โลก 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการศึกษาเปรียบเทียบกับ

กฎหมายของประเทศท่ีได้พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจนเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก 

บรรณานุกรม 

พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
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