พระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2522

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2522
เปนปที่ 34 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522"
มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเที่ยว พ.ศ. 2502
(2) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเที่ยว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2506
(3) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเที่ยว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2509
(4) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเที่ยว (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2511
(5) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเที่ยว (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2516
(6) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเที่ยว (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2517
(7) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเที่ยว (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2518
(8) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเที่ยว (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2519
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"อุตสาหกรรมทองเที่ยว" หมายความวา อุตสาหกรรมที่จัดใหมีหรือใหบริการเกี่ยวกับการทองเที่ยวทั้งภายในและ
ภายนอกราชอาณาจักรโดยมีคาตอบแทน และหมายความรวมถึง
(1) ธุรกิจนําเที่ยว
(2) ธุรกิจโรงแรมนักทองเที่ยว
(3) ธุรกิจภัตตาคาร สถานบริการและสถานที่ตากอากาศสําหรับนักทองเที่ยว
(4) ธุรกิจการขายของที่ระลึกหรือสินคาสําหรับนักทองเที่ยว
(5) ธุรกิจการกีฬาสําหรับนักทองเที่ยว
(6) การดําเนินงานนิทรรศการ งานแสดง งานออกราน การโฆษณาเผยแพร หรือการดําเนินงานอื่นใดโดยมีความมุง
หมายเพื่อชักนําหรือสงเสริมใหมีการเดินทางทองเที่ยว
"ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว" หมายความวา ผูดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยว
(1)
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"นักทองเที่ยว" หมายความวา บุคคลที่เดินทางจากทองที่อันเปนถิ่นที่อยูโดยปกติของตนไปยังทองที่อื่นเปนการ
ชั่วคราวดวยความสมัครใจและดวยวัตถุประสงคอันมิใชเพื่อไปประกอบอาชีพหรือหารายได
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
"กรรมการ" หมายความวา กรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
"ผูวาการ" หมายความวา ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
"รองผูวาการ" หมายความวา รองผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
"พนักงาน" หมายความวา พนักงานของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และหมายความรวมถึงผูวาการและรองผูวา
การดวย
"ลูกจาง" หมายความวา ลูกจางของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
มาตรา 5 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
หมวด 1
การจัดตั้ง ทุน และเงินสํารอง

มาตรา 6 ใหจัดตั้งองคการขึ้นเรียกวา "การทองเที่ยวแหงประเทศไทย" เรียกโดยยอวา "ททท." และใหใชชื่อเปน
ภาษาอังกฤษวา "TOURISM AUTHORITY OF THAILAND" เรียกโดยยอวา "TAT" และใหมีตราเครื่องหมายของ "ททท."
รูปลักษณะตราเครื่องหมายตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา 7 ให ททท. เปนนิติบุคคล มีสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร และจะจัดตั้งสํานักงานสาขาหรือตัวแทนขึ้น
ณ ที่อื่นใดภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรก็ได แตการตั้งสํานักงานสาขาภายนอกราชอาณาจักร ตองไดรับอนุมัติจาก
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา 8 ททท. มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) สงเสริมการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว ตลอดจนการประกอบอาชีพของคนไทยในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว
(2) เผยแพรประเทศไทยในดานความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม
การกีฬา และวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ตลอดจนกิจการอยางอื่นอันจะเปนการชักจูงใหมีการเดินทางทองเที่ยว
(3) อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว
(4) สงเสริมความเขาใจอันดีและความเปนมิตรไมตรีระหวางประชาชนและระหวางประเทศโดยอาศัยการทองเที่ยว
(5) ริเริ่มใหมีการพัฒนาการทองเที่ยว และเพื่อพัฒนาปจจัยพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว
มาตรา 9 ให ททท. มีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงคตามมาตรา 8 และอํานาจเชนวานี้
ใหรวมถึง
(1) ใหคําปรึกษา แนะนํา รวมมือและประสานงานกับสวนราชการ องคการ สถาบัน นิติบุคคลและเอกชน ทั้ง
ภายในและภายนอกราชอาณาจักร

(2) สงเสริม รวมมือ หรือดําเนินการในการฝกอบรมและใหการศึกษาวิชาการตาง ๆ เพื่อสรางบุคลากรใหได
มาตรฐานและเพียงพอในอุตสาหกรรมทองเที่ยว
(3) สงเสริมการทัศนศึกษา
(4) สํารวจและรวบรวมหลักฐานตาง ๆ จากสวนราชการ องคการ สถาบัน นิติบุคคลและเอกชนผูประกอบ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว เพื่อประโยชนในการจัดทําสถิติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว
(5) สํารวจ กําหนดพื้นที่และสถานที่เปนสถานที่ทองเที่ยวและทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่ตองสงวนไวเปนของรัฐ
และใหอยูในความควบคุมดูแลของ ททท.โดยใหจัดทําเปนพระราชกฤษฎีกา
(6) สํารวจ วางแผนและดําเนินการ จัดสราง สงเสริม อนุรักษ พื้นฟู บูรณะ หรือพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว ตลอดจน
ทรัพยากรทางการทองเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการนั้น ๆ
(7) ประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวเทาที่จําเปนรวมตลอดถึงการลงทุนหรือรวมทุนเพื่อเปนการริเริ่มใหมีการ
พัฒนาการทองเที่ยวหรือพัฒนาปจจัยพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว
(8) กูหรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร
(9) ใหกูหรือใหยืมเงินโดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสินเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมทองเที่ยว
(10) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนหรือรวมทุนในกิจการอุตสาหกรรมทองเที่ยว
(11) ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ สรางซื้อ จัดหา ขาย จําหนาย เชา ใหเชา เชาซื้อ ให
เชาซื้อ ยืม ใหยืม รับจํานํา รับจํานอง ทําการแลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(12) กระทํากิจการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของ ททท.
มาตรา 10 ทุนของ ททท. ประกอบดวย
(1) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนตามมาตรา 41 และมาตรา 42 เมื่อไดหักหนี้สินออกแลว
(2) เงินที่ไดรับจากงบประมาณแผนดินใหเปนทุน หรือเพื่อดําเนินงาน หรือเพื่อขยายกิจการ
(3) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
มาตรา 11 ททท. อาจมีรายไดดังตอไปนี้
(1) รายไดจากทรัพยสินของ ททท.
(2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(3) รายไดจากการดําเนินกิจการอุตสาหกรรมทองเที่ยว
(4) รายไดจากการลงทุนหรือการรวมทุน
(5) รายไดอื่น
รายไดที่ไดรับในปหนึ่งใหนําไปใชเปนคาใชจายตาง ๆ เงินลงทุนหรือรวมทุนเพื่อกิจการของ ททท. และสมทบกองทุน
สําหรับจายสงเคราะหผูปฏิบัติงานใน ททท. ตลอดจนสะสมไวเปนเงินสํารองตามมาตรา 12 เหลือเทาใดใหนําสงเปน
รายไดของรัฐ แตถารายไดมีจํานวนไมพอสําหรับรายจาย นอกจากเงินสํารองตามมาตรา 12 และ ททท. ไมสามารถหาเงิน
จากทางอื่นได รัฐบาลพึงจายเงินใหแก ททท. เทาจํานวนที่จําเปน
มาตรา 12 เงินสํารองของ ททท. ใหประกอบดวยเงินสํารองธรรมดาซึ่งตั้งไวเผื่อขาด เงินสํารองเพื่อไถถอนหนี้ และ
เงินสํารองอื่น ๆ เพื่อความประสงคแตละอยาง โดยเฉพาะตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
เงินสํารองธรรมดาจะนําออกใชไดก็แตโดยมติของคณะกรรมการ

มาตรา 13 ให ททท.เปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง
มาตรา 14 ทรัพยสินของ ททท.ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี
หมวด 2
การกํากับ การควบคุมและการบริหาร

มาตรา 15 นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจและหนาที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการ
ของ ททท. และเพื่อประโยชนในการนี้ นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจเรียกกรรมการ
พนักงานหรือลูกจางใน ททท. มาชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือใหทํารายงานเสนอ และมีอํานาจที่จะสั่งยับยั้ง
การกระทําของ ททท. ที่เห็นวาเปนการขัดตอนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีไดดวย
มาตรา 16 ในกรณีที่ ททท. จะตองเสนอเรื่องใด ๆ ไปยังคณะรัฐมนตรี ให ททท.นําเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีผูซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเพื่อเสนอตอไปยังคณะรัฐมนตรี
มาตรา 17 ททท. ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอนจึงจะดําเนินการตอไปนี้ได
(1) กูยืมเงินหรือใหกูยืมเงินมีจํานวนเกินคราวละหาลานบาท
(2) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
(3) จําหนายอสังหาริมทรัพยอันมีราคาเกินหนึ่งลานบาท
(4) จําหนายทรัพยสินอันมีราคาเกินหนึ่งลานบาทจากบัญชีเปนสูญ
(5) ลงทุนหรือรวมทุนในกิจการอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีจํานวนเงินเกินหาลานบาท
มาตรา 18 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย" ประกอบดวย
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการตางประเทศหรือผูแทน
ปลัดกระทรวงคมนาคมหรือผูแทน ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผูแทน
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหรือผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
หรือผูแทน และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสามคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และใหผูวาการเปนกรรมการและ
เลขานุการ
มาตรา 19 ใหกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองป
ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการ
เพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งดํารงตําแหนงแทนหรือเปน
กรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งอีกไดแตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
มาตรา 20 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 19 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจาก
ตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย

(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีใหออก
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได
กระทําโดยประมาท
มาตรา 21 เพื่อประโยชนแหงกิจการของ ททท. ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการ
อยางหนึ่งอยางใดของ ททท. ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา 22 ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ ททท.
อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(1) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนงานของ ททท. เพื่อพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว
(2) ออกขอบังคับหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรา 8 และมาตรา 9
(3) ออกขอบังคับวาดวยการประชุม และดําเนินกิจการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
(4) ออกขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานตาง ๆ
(5) ออกขอบังคับกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจาง และเงินอื่น ๆ ของพนักงานและลูกจาง
(6) ออกขอบังคับวาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน การเลื่อนเงินเดือน หรือคาจาง ระเบียบวินัย การ
ลงโทษ และการอุทธรณการลงโทษของพนักงานและลูกจาง
(7) ออกระเบียบวาดวยการรองทุกขของพนักงานและลูกจาง
(8) ออกขอบังคับวาดวยกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอื่นเพื่อสวัสดิการของพนักงานและลูกจางและ
ครอบครัว โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
(9) ออกขอบังคับวาดวยการจายคาพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทางคาเชาที่พัก คําทํางานลวงเวลา เบี้ยประชุม และการ
จายเงินอื่น ๆ
(10) ออกระเบียบวาดวยเครื่องแบบพนักงานและลูกจาง
ขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานหรือการเงินที่คณะกรรมการกําหนดขึ้น ถามีขอความใหมีผลเปนการ
จํากัดอํานาจผูวาการหรือรองผูวาการในการทํานิติกรรมกับบุคคลภายนอกไวประการใด ใหประกาศขอบังคับหรือระเบียบ
เชนวานั้นในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 23 ใหประธานกรรมการและกรรมการไดรับประโยชนตอบแทนตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ประธานกรรมการ กรรมการ พนักงานและลูกจางอาจไดรับเงินรางวัลตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา 24 ใหคณะกรรมการเปนผูแตงตั้งและกําหนดอัตราเงินเดือนของผูวาการและรองผูวาการดวยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา 25 ผูวาการและรองผูวาการตอง
(1) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในธุรกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยว
(2) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับ ททท. หรือในกิจการที่กระทําใหแก ททท. ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม เวนแตเปนผูถือหุนเพื่อประโยชนในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ที่กระทําการอันมี
สวนไดเสียเชนวานั้น

(3) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
มาตรา 26 ผูวาการหรือรองผูวาการพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะกรรมการใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ
(4) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 25
มติของคณะกรรมการใหผูวาการหรือรองผูวาการออกจากตําแหนงตาม (3) ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดนอกจากผูวาการ และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา 27 ใหผูวาการเปนผูดําเนินกิจการของ ททท. ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของ ททท. และ
ตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับและนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด และใหมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางทุก
ตําแหนง
ผูวาการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการดําเนินกิจการของ ททท.
มาตรา 28 ใหผูวาการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(1) วางรูปการจัดองคกร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(2) บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจางลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจาง ตลอดจนให
พนักงานและลูกจางออกจากตําแหนง ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด แตถาเปนพนักงานหรือลูกจางชั้นที่ปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญ ผูอํานวยการฝาย หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาขึ้นไปจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน
(3) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ททท. โดยไมขัดหรือแยงตอระเบียบขอบังคับ และนโยบายที่
คณะกรรมการกําหนดไว
(4) แตงตั้งคณะบุคคลเปนกรรมการเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติการใด ๆ อันจะเปนประโยชนแกอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว
(5) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา 29 ใหรองผูวาการมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางทุกตําแหนงรองจากผูวาการ และมีอํานาจและ
หนาที่ดําเนินกิจการของ ททท.ตามที่ผูวา การมอบหมาย
ในกรณีที่ผูวาการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองผูวาการเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน ในกรณีที่มีรองผูวาการ
มากกวาหนึ่งคน ใหผูวาการกําหนดผูปฏิบัติหนาที่แทนตามลําดับไวลวงหนา
ในกรณีที่ผูวาการและรองผูวาการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหประธานกรรมการแตงตั้งกรรมการหรือ
พนักงาน ททท. ผูหนึ่งเปนผูรักษาการแทนผูวาการ
ในการปฏิบตั ิหนาที่ของรองผูวาการตามวรรคสอง หรือผูรักษาการแทนผูวาการตามวรรคสาม ใหรองผูวาการหรือผู
รักษาการแทนผูวาการมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูวาการ เวนแตอํานาจและหนาที่ของผูวาการในฐานะกรรมการ
มาตรา 30 ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูวาการเปนผูกระทําในนามของ ททท. และเปนผูแทนของ ททท.
และเพื่อการนี้ผูวาการอาจมอบอํานาจใหรองผูวาการหรือตัวแทนของ ททท. ตามมาตรา 7 หรือบุคคลใด ปฏิบัติกิจการ
เฉพาะอยางแทนได แตในกรณีเชนวานี้ ตองเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด

นิติกรรมที่ผูวาการกระทําโดยฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบตามมาตรา 22 วรรคสอง ยอมไมผูกพัน ททท. เวนแต
คณะกรรมการจะใหสัตยาบัน
หมวด 3
การรองทุกขและการสงเคราะห

มาตรา 31 ใหพนักงานและลูกจางมีสิทธิรองทุกขไดตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา 32 ให ททท. จัดใหมีกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอื่นเพื่อสวัสดิการของพนักงานและลูกจางและ
ครอบครัว ในกรณีพนจากตําแหนงประสบอุบัติเหตุ เจ็บปวย หรือกรณีอื่นอันควรแกการสงเคราะห
การจัดใหมีกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอื่นตามวรรคหนึ่งการออกเงินสมทบเขากองทุนสงเคราะห การ
กําหนดประเภทของผูที่พึงไดรับการสงเคราะหจากกองทุนสงเคราะห การจายเงินสงเคราะห และการจัดการกองทุน
สงเคราะหใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด 4
การเงิน การบัญชีและการตรวจสอบ

มาตรา 33 ให ททท. จัดทํางบประมาณประจําปโดยจําแนกเงินที่จะไดรับในปหนึ่ง ๆ และคาใชจายในการดําเนิน
กิจการ
คาใชจายในการดําเนินกิจการใหแยกเปนงบลงทุนและงบทําการงบลงทุนนั้นใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบ สวนงบทําการใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา 34 ให ททท. วางและรักษาไวซึ่งระบบการบัญชีอันถูกตองแยกตามประเภทงานสวนที่สําคัญ มีการ
ตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจําและมีสมุดบัญชีลงรายการ
(1) รายรับและรายจายเงิน
(2) สินทรัพยและหนี้สินซึ่งแสดงการงานที่เปนอยูจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พรอมดวยขอความ แสดง
ที่มาของรายการนั้น ๆ
มาตรา 35 ใหผูวาการแตงตั้งผูสอบบัญชีภายในคนหนึ่งหรือหลายคนทําการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานตาง ๆ
ของทุกหนวยงานของ ททท. ไดทุกเวลาในระหวางเวลาทําการ แลวรายงานโดยตรงตอผูวาการเปนประจําทุกเดือน
มาตรา 36 ทุกป ททท. ตองจัดทํางบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุนใหเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป
บัญชี
มาตรา 37 ทุกปใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี ทําการตรวจสอบรับรองบัญชี และการเงินทุก
ประเภทของ ททท.
มาตรา 38 ผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุด บัญชีและเอกสารหลักฐานของ ททท. เพื่อการนี้ ใหมีอํานาจ
สอบถามประธานกรรมการ กรรมการ ผูวาการ รองผูวาการ พนักงานหรือลูกจางของ ททท.

มาตรา 39 ผูสอบบัญชีตองทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอตอคณะกรรมการภายในหนึ่งรอยหาสิบ
วันนับแตวันสิ้นปบัญชี
มาตรา 40 ใหคณะกรรมการทํารายงานปละครั้งเสนอตอคณะรัฐมนตรี รายงานนี้ ใหกลาวถึงผลงานของ ททท.ในป
ที่ลวงมาพรอมทั้งคําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการและแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา
ให ททท. โฆษณารายงานประจําปที่สิ้นไป โดยแสดงงบดุลบัญชีทําการและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีรับรอง
วาถูกตอง รวมทั้งรายงานสรุปผลงานในปที่ลวงมาภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีของ ททท.
บทเฉพาะกาล

มาตรา 41 ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และความรับผิดขององคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเที่ยว พ.ศ. 2502 ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ไปเปนของ ททท. ทั้งนี้ ภายในเวลาไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 42 ใหโอนงบประมาณรายจายขององคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองคการสงเสริมการทองเที่ยว พ.ศ. 2502 ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเปนของ
ททท. ทั้งนี้ ภายในเวลาไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 43 ใหผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ และบรรดาพนักงานหรือลูกจางขององคการสงเสริมการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเที่ยว พ.ศ.2502 ซึ่งมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนผูวาการ รองผูวาการ และพนักงานหรือลูกจางของ ททท. แลวแตกรณี กับใหถือวาเวลา
การทํางานของบุคคลดังกลาวในองคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเปนเวลาการทํางานใน ททท. นับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 44 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งขององคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ซึ่งใชบงั คับอยูใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้
จนกวาจะไดมีการออกขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย
รองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ:- ในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อจัดตั้งการทองเที่ยวแหงประเทศไทยขึ้นแทนองคการสงเสริม
การทองเที่ยว และใหการทองเที่ยวแหงประเทศไทยมีอํานาจหนาที่ในการสงเสริมและดําเนินกิจการเกี่ยวกับการทองเที่ยว
ไดกวางขวางยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

