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หลักการ 

ให้มีกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

เหตุผล 

 เน่ืองจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ภายในภูมิภาคอาเซียน การพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือให้มีประสิทธิภาพนําไปสู่การเติบโตอย่างย่ังยืน จึงต้อง
พัฒนาและเสริมสร้างบริการด้านการท่องเท่ียว บุคลากรด้านการท่องเท่ียวจึงต้องมีความรู้ความสามารถและ
ทักษะสูงเพ่ือสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวประกอบกับประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงร่วมว่า
ด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการอํานวยความ
สะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการแลกเปล่ียนข้อมูลกับแนวปฏิบัติท่ีเป็น
เลิศในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยเน้นสมรรถนะ ประกอบกับ
ข้อตกลงดังกล่าวเป็นความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่จัดทําข้ึนเป็นลายลักษณ์อักษรก่อให้เกิด
พันธะกรณีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน จึงเ ข้าลักษณะของหนังสือสัญญาตามมาตรา  23                     
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วม
ดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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 โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 
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 มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว พ.ศ. ....” 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต ่            
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตน้ีิ 
 “บุคลากรด้านการท่องเที่ยว” หมายความว่า บุคคลที่ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว
ในตําแหน่งงานตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติน้ี 
 “มาตรฐานสมรรถนะ” หมายความว่า ความสามารถข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติภารกิจ
และหน้าที่ของบุคลากรด้านการท่องเท่ียวซึ่งคณะกรรมการรับรองประกาศกําหนด 
 “หนังสือรับรองสมรรถนะ” หมายความว่า หนังสือที่คณะกรรมการรับรองออกให้แก่
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสมรรถนะ 
 “ระบบทะเบียนบุคลากร” หมายความว่า ระบบฐานข้อมูลที่เก็บบันทึกและเผยแพร่
ข้อมูลของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
 “อุตสาหกรรมท่องเที่ยว” หมายความว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 “ผู้ฝึกอบรม” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรับรองให้
ดําเนินการฝึกอบรมมาตรฐานสมรรถนะตามพระราชบัญญัติน้ี 
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 “ผู้ประเมิน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรับรองให้
ดําเนินการประเมินมาตรฐานสมรรถนะตามพระราชบัญญัติน้ี 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานสมรรถนะบุคลากร
ด้านการท่องเท่ียว 
 “คณะกรรมการรับรอง” หมายความว่า คณะกรรมการรับรองสมรรถนะบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว 
 “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า  ผู้ซึ่ งรัฐมนตรีแต่งตั้ งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
 “นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนประจําจังหวัด
แล้วแต่กรณี 
 “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการท่องเที่ยว 
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญตัิน้ี 

 มาตรา ๔ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ีและให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศเพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการ 

 มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
ปลัดกระทรวงแรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อธิบดีกรมการจัดหางานหรือผู้แทนผู้ ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือผู้แทนประธานสภา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความ
เชี่ยวชาญและมีความรู้ความสามารถในด้านการท่องเที่ยว ด้านการโรงแรม ด้านการศึกษา ด้านแรงงานและ
สาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินจํานวนหกคน  
 ให้อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นกรรมการและเลขานุการและให้มีอํานาจแต่งตั้ง
ข้าราชการในกรมการท่องเที่ยวเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

 มาตรา ๖ ให้กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา ๕มีวาระการดํารงตําแหน่งคราว
ละส่ีปีและอาจได้รับเลือกหรือแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 
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 ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหน่ึงพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ดําเนินการแต่งตั้ง
กรรมการในสาขานั้นๆแทนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการ
เหลือไม่ถึงสามสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ 
 เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้
กรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพ่ือดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ใหม่เข้ารับหน้าท่ี 
 มาตรา ๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา๖กรรมการซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะมีพฤติกรรมเสื่อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือ
หย่อนความสามารถ 
 (๔) เป็นบุคคลที่ศาลได้มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
 (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ี
ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 เมื่อกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้ง
ผู้อ่ืนเป็นกรรมการแทนได้ และให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ี
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 
 ในกรณีที่กรรมการที่รัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระและยังไม่มีการแต่งตั้งผู้
ดํารงตําแหน่งแทน ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ แต่จะต้องมีจํานวนกรรมการ
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

 มาตรา ๘ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

 มาตรา ๙ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น
ในเรื่องหน่ึงเรื่องใดหรือปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายแล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการ 
 การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นํามาตรา๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
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 มาตรา ๑๐ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ อาจ
เชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง คําอธิบาย ความเห็นหรือคําแนะนําได้เมื่อเห็นสมควร 

 มาตรา 1๑ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
 (1) สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับข้อตกลงร่วมว่า
ด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียน 
 (2) ส่งเสริม ปรับปรุง คงไว้และติดตามตรวจสอบมาตรฐานสมรรถนะหลักสูตรการ
ท่องเที่ยวร่วมกับอาเซียน 
 (3) พัฒนา กํากับ ติดตามผลการยกระดับสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามท่ี
กําหนดไว้ในมาตรฐานสมรรถนะ 
 (4) อํานวยความสะดวกให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ 
กระบวนการพิจารณาจัดทําคู่มือและประชาสัมพันธ์เก่ียวกับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
 (5) สร้างและพัฒนาเครื่องมือท่ีจําเป็นต่อการส่งเสริมมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว 
 (6) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการหรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

 มาตรา ๑๒ ให้มีคณะกรรมการรับรอง ประกอบด้วย  
 (๑) ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกรรมการ  
 (๒) ผู้แทนคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการ 
 (๓) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมโรงแรมไทยผู้แทน
สมาคมผู้บริหารงานแม่บ้านแห่งประเทศไทยผู้แทนสมาคมเชฟประเทศไทยผู้แทนสมาคมไทยธุรกิจการ
ท่องเที่ยว ผู้แทนสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ผู้แทนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ เป็นกรรมการ 
 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญและมีความรู้ความสามารถในด้านการท่องเที่ยว 
ด้านการศึกษา ด้านแรงงาน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ 
 ให้อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นกรรมการและเลขานุการและให้มีอํานาจแต่งตั้ง
ข้าราชการในกรมการท่องเที่ยวเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 มาตรา ๑๓ การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการตามมาตรา ๑๒ (๓) และ มาตรา ๑๒ 
(๔) ให้นํามาตรา ๖ และมาตรา ๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๓) นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้พ้นจาก
ตําแหน่งเมื่อครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการสมาคมตามข้อบังคับของสมาคม หรือสมาคมได้มีหนังสือ
แจ้งเปลี่ยนตัวผู้แทนของสมาคม 
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 มาตรา ๑๔ ในการประชุมคณะกรรมการรับรองและแต่งตั้งอนุกรรมการให้นําความใน
มาตรา ๘ ถึง มาตรา ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการรับรองมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
 (1) ประเมินสมรรถนะของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
สมรรถนะและแนวทางปฏิบัติในการประเมิน 
 (2) ออกหนังสือรับรองสมรรถนะให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
 (๓) ออกหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ประเมิน 
 (๔) พัฒนาระบบทะเบียนบุคลากรด้านการท่องเท่ียวที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ 
 (๕) พัฒนาระบบข้อมูลสําหรับบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 
 (๖) รายงานผลการดําเนินการต่อคณะกรรมการ 
 (๗) วินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 
 (๘) เพิกถอนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมิน ผู้ประเมิน ศูนย์ฝึกอบรม และผู้อบรม 
 (๙) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการรับรอง
หรือตามท่ีคณะกรรมการ คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

 มาตรา 1๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้กรมการท่องเท่ียวทําหน้าที่
เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการและคณะกรรมการรับรองรวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลของผู้ที่ผ่าน
การประเมินมาตรฐานสมรรถนะและรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการทราบรวมทั้งให้มีอํานาจ
หน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรองมาตรฐานสมรรถนะ 
 (๒) สํารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลเก่ียวกับสาขาอาชีพ 
ตําแหน่งงานหรือลักษณะงานบริการด้านการท่องเที่ยว 
 (๓) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบกิจการของเอกชน หรือองค์กร
วิชาชีพอื่นๆเพ่ือขอรับการสนับสนุนการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติน้ี 
 (๔) ดําเนินการอ่ืนตามที่คณะกรรมการและคณะกรรมการรับรองมอบหมาย 
  

หมวด ๒ 
มาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

 

 มาตรา 1๗  เ พ่ือเ ป็นการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเ ท่ียว  ให้
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในสาขาอาชีพตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติน้ี เสนอรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
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 มาตรฐานสมรรถนะท่ีรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้
ศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ประเมินนําไปใช้ในการฝึกอบรมหรือประเมินมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้าน          
การท่องเที่ยวในสาขาอาชีพตามวรรคหนึ่ง 

 มาตรา ๑๘ เ พ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ น้ี ให้ผู้ฝึกอบรมและผู้ประเมิน 
ดําเนินการฝึกอบรมหรือประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐานสมรรถนะที่รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
 

หมวด ๓ 
การฝึกอบรม 

 
   
 มาตรา 1๙ ผู้ใดประสงค์เป็นผู้ฝึกอบรมมาตรฐานสมรรถนะให้ย่ืนคําขอหนังสือรับรอง
การเป็นผู้ฝึกอบรมต่อนายทะเบียน 
 การขอหนังสือรับรอง การออกหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้ฝึกอบรม  และ
ค่าธรรมเนียมในการรับรองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 แบบบัตร  การขอมี บัตร  การออกบัตรประจําตัวผู้ ฝึ กอบรมให้ เ ป็นไปตามที่
คณะกรรมการรับรองประกาศกําหนด 
 มาตรา ๒๐ ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้มีสิทธิ ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียนเพ่ือขอให้
คณะกรรมการรับรองให้การรับรองเป็นศูนย์ฝึกอบรบ 
  (1)สถานศึกษาที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปิดการเรียนการสอนด้าน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
  (2) หน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจด้านการฝึกอบรมและหรือการประเมิน  
  (๓) องค์กรเอกชนซึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการด้านการฝึกอบรมเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 การย่ืนคําขอการออกหนังสือรับรอง การต่ออายุและค่าธรรมเนียมการรับรองให้เป็น
ศูนย์ฝึกอบรมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา  ๒๑ หนังสือ รับรองการเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้มีอายุสามปีนับแต่วัน ท่ี
คณะกรรมการรับรองได้ให้การรับรองให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม 

 มาตรา ๒๒ ศูนย์ฝึกอบรมต้องจัดทําแผนการฝึกอบรม ผลการดําเนินการและทะเบียน
ประวัติผู้รับการฝึกอบรมไว้เป็นหลักฐาน 

 มาตรา ๒๓ ศูนย์ฝึกอบรมต้องแสดงหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ฝึกอบรมไว้ในสถานท่ี
ทาํการโดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
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 มาตรา ๒๔ ถ้าศูนย์ฝึกอบรมตามมาตรา ๒๐ (๓) จะเลิกประกอบกิจการหรือมีเหตุ
จําเป็นอย่างอ่ืนจนไม่สามารถจะดําเนินการฝึกอบรมต่อไปได้ ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนเลิกประกอบกิจการหรือเลิกการฝึกอบรม ในกรณีน้ี หากมีผู้รับการ
ฝึกอบรมค้างการฝึกอบรมอยู่ในวันที่เลิกประกอบกิจการหรือเลิกการฝึกอบรม ให้นายทะเบียนดําเนินการให้
ผู้รับการฝึกอบรมซึ่งค้างการฝึกอบรมอยู่ย้ายไปฝึกอบรมในสาขาอาชีพเดียวกันกับศูนย์ฝึกอบรมอ่ืน และให้
ศูนย์ฝึกอบรมท่ีเลิกประกอบกิจการหรือเลิกการฝึกอบรมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกอบรมท่ี
ค้างอยู่ เว้นแต่คณะกรรมการรับรองเห็นสมควรยกเว้นให้ศูนย์ฝึกอบรมไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการฝึกอบรมที่ค้างอยู่น้ันได้  

 คําร้องขอยกเลิกการเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้นายทะเบียนส่งให้คณะกรรมการรับรอง
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับคําร้อง และให้คณะกรรมการรับรองพิจารณาคําร้องขอยกเลิกการเป็นศูนย์
ฝึกอบรมภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่นายทะเบียนรายงานว่าไม่มีผู้รับการฝึกอบรมค้างการฝึกอบรมอยู่ใน
วันที่เลิกประกอบกิจการหรือเลิกการฝึกอบรม หากพ้นกําหนดน้ีให้ถือว่าเห็นชอบให้ยกเลิกการเป็นศูนย์
ประเมนิตามคําร้องขอดังกล่าว 

 มาตรา ๒๕ ผู้ใดมีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานสมรรถนะให้ยื่นคําขอ
ต่อศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการรับรองให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม 
 คุณสมบัติของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม กําหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมในแต่ละ        
ตําแหน่งงานและค่าฝึกอบรม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการรับรอง
ประกาศกําหนด 

หมวด ๔ 
การประเมิน 

 
 

 มาตรา 2๖ ผู้ใดประสงค์เป็นผู้ประเมินให้ย่ืนคําขอหนังสือรับรองการเป็นผู้ประเมินต่อ
นายทะเบียน 
 การขอหนังสือรับรอง การออกหนังสือ รับรองคุณสมบัติของผู้ประเมิน  และ
ค่าธรรมเนียมการรับรองให้เป็นผู้ประเมิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 
 แบบบัตร การขอมีบัตร การออกบัตรประจําตัวผู้ประเมิน ให้เป็นไปตามแบบท่ี
คณะกรรมการรับรองประกาศกําหนด 

 มาตรา 2๗ ให้หน่วยงานดังต่อไปน้ีมีสิทธิ ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียนเพ่ือขอให้
คณะกรรมการรับรองให้การรับรองเป็นศูนย์ประเมิน 
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  (1)สถานศึกษาที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปิดการเรียนการสอนด้าน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
  (2) หน่วยงานภาครัฐภารกิจด้านฝึกอบรมและหรือการประเมิน 
  (๓) องค์กรเอกชนซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการด้านการประเมินเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
  การย่ืนคําขอ การออกหนังสือรับรองการต่ออายุและค่าธรรมเนียมการรับรองให้เป็น
ศูนย์ประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนที่กําหนดในกฎกระทรวง  

 มาตรา ๒๘ ศูนย์ประเมินต้องแสดงหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินไว้ในสถานท่ี
ทํางานโดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 

 มาตรา  ๒๙  หนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่
คณะกรรมการรับรองออกหนังสือรับรอง  

 มาตรา ๓๐ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้
ศูนย์ประเมินเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานของผู้ยื่นคําขอหนังสือรับรอง และผลการพิจารณาของผู้ประเมิน 

 มาตรา ๓๑ ให้ศูนย์ประเมินรายงานผลการดําเนินงานให้นายทะเบียนทราบ                  
และให้นายทะเบียนรวบรวมผลการดําเนินงานของศูนย์ประเมินภายในเขตท้องที่ของตนและรายงานต่อ
คณะกรรมการรับรอง 

 มาตรา ๓๒ ศูนย์ประเมินตามมาตรา ๒๖ (๓)หากมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการเป็น
ศูนย์ประเมิน ให้ยื่นขอยกเลิกต่อนายทะเบียนและให้นายทะเบียนส่งคําร้องขอยกเลิกการเป็นศูนย์ประเมิน
ต่อคณะกรรมการรับรอง 
 ให้คณะกรรมการรับรองพิจารณาคําร้องขอยกเลิกการเป็นศูนย์ประเมินภายในสามสิบ 
วัน นับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอยกเลิก หากพ้นกําหนดนี้ให้ถือว่าเห็นชอบให้ยกเลิกการเป็นศูนย์ประเมินตาม
คําร้องขอดังกล่าว 

 มาตรา ๓๓ ผู้ใดประสงค์จะขอหนังสือรับรองสมรรถนะของตนให้ยื่นคําขอต่อศูนย์
ประเมิน   
  คุณสมบัติการยื่นคําขอ การออกหนังสือรับรองสมรรถนะให้แก่ผู้ผ่านการประเมิน และ
ค่าธรรมเนียมการประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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หมวด ๕ 
การควบคุม 

 

 มาตรา ๓๔ ในท้องท่ีกรุงเทพมหานครให้อธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นนายทะเบียนกลาง 
 สําหรับในจังหวัดอ่ืนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมอบหมายเป็นนายทะเบียนประจําจังหวัดในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ 
 มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้นายทะเบียนหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอํานาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีหนังสือเรียกผู้ฝึกอบรม ผู้รับการฝึกอบรม ผู้ได้รับหนังสือรับรองการเป็นศูนย์
ฝึกอบรม ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ประเมินหรือบุคคลที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยคํา หรือ
ออกคําสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 
 (๒) เข้าไปในศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ประเมิน ในระหว่างเวลาทําการเพ่ือตรวจตราและให้
คําแนะนําต่อผู้ฝึกอบรม ผู้ประเมิน ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ประเมิน หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง เพ่ือปฏิบัติการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
 (๓ ) ปฏิบัติหน้าท่ี อ่ืนตามที่พระราชบัญญัติ น้ี กําหนดให้ เป็นอํานาจหน้าที่ของ                   
นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามที่คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการรับรองมอบหมาย 

 มาตรา ๓๖ ในการปฏิบัติหน้าท่ีของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓
5 (๒) ให้ผู้ฝึกอบรม ผู้ประเมิน ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ประเมิน ศูนย์ฝึกอบรมหรือบุคคลที่เก่ียวข้องหรืออยู่ใน
สถานที่น้ันอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร
ประจําตัว 
 บัตรประจําตัวนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ
รับรองประกาศกําหนด 

 มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ศูนย์ฝึกอบรมผู้ฝึกอบรม ศูนย์ประเมิน หรือผู้ประเมินฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัติน้ีให้นายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ศูนย์ฝึกอบรมผู้ฝึกอบรม ศูนย์ประเมิน
หรือผู้ประเมินปฏิบัติให้ถูกต้องหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาท่ีกําหนด 
 ในกรณีท่ีนายทะเบียนมีคําสั่งตามวรรคหน่ึง หากไม่ปฏิบัติหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
เวลาที่กําหนด ให้นายทะเบียนมีคําสั่งให้หยุดการดําเนินการจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องหรือแก้ไขให้ถูกต้อง
 ในระหว่างถูกสั่งให้หยุดการดําเนินการ ห้ามดําเนินการใดๆเก่ียวกับการฝึกอบรมและ
การประเมินหากไม่ปฏิบัติตามวรรคสามให้นายทะเบียนรายงานไปยังคณะกรรมการรับรองเพ่ือขอให้มีคําสั่ง
เพิกถอนหนังสือรับรอง 
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 คําสั่งเพิกถอนหนังสือรับรอง การส่งคําสั่งเพิกถอนหนังสือรับรอง การอุทธรณ์คําสั่งเพิก
ถอนหนังสือรับรอง ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรับรอง ทั้งน้ี หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

หมวด ๖ 
บทกําหนดโทษ 

 

 มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏแต่นายทะเบียนว่าผู้ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม ผู้ประเมิน
หรือ ศูนย์ประเมิน ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีให้นายทะเบียนมีอํานาจพิจารณากําหนดค่าปรับในอัตรา
ไม่เกินวันละสองหมื่นบาทตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่ 

 มาตรา ๔๐ ผู้ใดดําเนินการเป็นศูนย์ฝึกอบรมหรือเป็นผู้ฝึกอบรมโดยมิได้รับหนังสือ
รับรอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  

 มาตรา ๔๑ ผู้ใดดําเนินการเป็นศูนย์ประเมิน หรือเป็นผู้ประเมินโดยมิได้รับหนังสือ
รับรองต้องระวางโทษปรับไม่เกินแปดหม่ืนบาท  

 มาตรา ๔๒ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคําหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรา ๓๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท  

 มาตรา ๔๓ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติ น้ี ให้นายทะเบียนมี อํานาจ
เปรียบเทียบได ้

บทเฉพาะกาล 

  
 มาตรา ๔๔ ให้ผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรวิชาชีพ
การท่องเที่ยวแห่งอาเซียนก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการรับรอง
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับเมื่อได้แจ้งแล้วให้ถือว่าผู้น้ันเป็นบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสมรรถนะจากคณะกรรมการรับรองตามพระราชบัญญัติน้ี 

ผู้สนองพระบรมราชโองการ 
 
............................................. 
       นายกรัฐมนตรี 
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บัญชีท้ายพระราชบัญญัตสิ่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. .... 
การกําหนดอาชีพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

 
 

ลําดับที ่ รายชื่อสาขาอาชีพ 
๑ ๑.๑ สาขาที่พัก 

   ๑.๑.๑ แผนกแม่บ้าน 
         ๑.๑.๑.๑ ผู้จดัการแผนกแม่บ้าน 
         ๑.๑.๑.๒ ผู้จดัการส่วนซักรดัของโรงแรม 
         ๑.๑.๑.๓ ผู้ควบคุมดแูลห้องพัก 
         ๑.๑.๑.๔ พนักงานซักรีดของโรงแรม 
         ๑.๑.๑.๕ พนักงานดูแลห้องพัก 
         ๑.๑.๑.๖ พนักงานทําความสะอาดพ้ืนท่ีสาธารณะ 
    ๑.๑.๒ แผนกต้อนรับส่วนหน้า 
          ๑.๑.๒.๑ ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า 
          ๑.๑.๒.๒ ผู้ควบคุมฝา่ยตอนรับส่วนหน้า 
          ๑.๑.๒.๓ พนักงานต้อนรับ 
          ๑.๑.๒.๔ พนักงานรับโทรศัพท ์
          ๑.๑.๒.๕ พนักงานดูแลสมัภาระ 
    ๑.๑.๓ แผนกประกอบอาหาร 
          ๑.๑.๓.๑ ผู้บริหารงานครัว 
          ๑.๑.๓.๒ พ่อครัวแตล่ะงาน 
          ๑.๑.๓.๓ ผูช้่วยพ่อครัวฝ่ายอาหาร 
          ๑.๑.๓.๔ หัวหน้าแผนกงานแต่ละครัว 
          ๑.๑.๓.๕ ผูช้่วยพ่อครัวขนมหวาน 
          ๑.๑.๓.๖ พนักงานทําขนมปัง 
          ๑.๑.๓.๗ พนักงานแล่เน้ือ 
     ๑.๑.๔ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม 
          ๑.๑.๔.๑ ผู้อํานวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 
          ๑.๑.๔.๒ ผู้จัดการห้องอาหาร 
          ๑.๑.๔.๓ หัวหน้าพนักงานบริการ 
          ๑.๑.๔.๔ พนักงานผสมเครื่องดื่ม 
          ๑.๑.๔.๕ พนักงานเสิร์ฟ
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ลําดับที ่ รายชื่อสาขาอาชีพ 
๒ ๒.๑ สาขาการเดินทาง 

    ๒.๑.๑ แผนกธุรกิจท่องเที่ยว 
          ๒.๑.๑.๑ ผู้จัดการทั่วไปด้านธุรกิจท่องเที่ยว 
          ๒.๑.๑.๒ ผูช้่วยผู้จัดการทั่วไปด้านธุรกิจท่องเที่ยว 
          ๒.๑.๑.๓ ท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจท่องเที่ยวอาวุโส 
          ๒.๑.๑.๔ ท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจท่องเที่ยว 
    ๒.๑.๒ แผนกปฏิบัติการธุรกิจท่องเที่ยว 
          ๒.๑.๒.๑ ผู้จัดการด้านปฏิบัติการธุรกิจท่องเที่ยว 
          ๒.๑.๒.๒ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดเพื่อพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว 
          ๒.๑.๒.๓ ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อด้านการโรงแรม 
          ๒.๑.๒.๔ ผู้จัดการฝ่ายตั๋วเพ่ือธุรกิจท่องเที่ยว 
          ๒.๑.๒.๕ ผู้จัดการธุรกิจท่องเที่ยว 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อัตราค่าธรรมเนียม 

 

(๑) ค่าประเมินสมรรถนะสําหรับบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว ตําแหน่งละไม่เกิน 5,000 บาท 
(2) ค่าฝึกอบรมสมรรถนะสําหรับบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว ตําแหน่งละไม่เกิน 5,000 บาท 
(3) ค่ารับรองให้เป็นผู้ฝึกอบรม แผนกละไม่เกนิ 20,000 บาท 
(4) ค่ารับรองให้เป็นผู้ประเมนิ  แผนกละไม่เกนิ 20,000 บาท 
(5) ค่ารับรองเพ่ือให้เป็นศูนย์ประเมิน แผนกละไม่เกนิ 50,000 บาท 
(6) ค่ารับรองเพ่ือให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม แผนกละไม่เกนิ 50,000 บาท 
(7) การต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ฝึกอบรม คร้ังละ 20,000 บาท 
(๘) การต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมิน คร้ังละ 20,000 บาท 
 ในการออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมจะกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้แตกต่าง
กันโดยคํานึงถึงสาขาอาชีพ ตําแหน่งงาน ก็ได ้
 
 
 
 
 
 


