
คำนิยาม 
“อุตสาหกรรมท่องเที ่ยว”1 หมายความว่า อุตสาหกรรมที่จัดให้มีหรือให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที ่ยว  

ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรโดยมีค่าตอบแทน และหมายความรวมถึง 
(๑) ธุรกิจนำเที่ยว 
(๒) ธุรกิจโรงแรมนักท่องเที่ยว 
(๓) ธุรกิจภัตตาคาร สถานบริการและสถานที่ตากอากาศสำหรับนักท่องเที่ยว 
(๔) ธุรกิจการขายของที่ระลึกหรือสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยว 
(๕) ธุรกิจการกีฬาสำหรับนักท่องเที่ยว 
(๖) การดำเนินงานนิทรรศการ งานแสดง งานออกร้าน การโฆษณาเผยแพร่ หรือการดำเนินงานอื่นใด

โดยมีความมุ่งหมายเพื่อชักนำหรือส่งเสริมให้มีการเดินทางท่องเที่ยว 
“ผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว”2 หมายความว่า ผู้ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
“นักท่องเที่ยว”3 หมายความว่า บุคคลที่เดินทางจากท้องที่อันเป็นถิ่นที่อยู่โดยปกติของตนไปยังท้องที่อ่ืนเป็น

การชั่วคราวด้วยความสมัครใจและด้วยวัตถุประสงค์อันมิใช่เพื่อไปประกอบอาชีพหรือหารายได้ 
“การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว”4 หมายความว่า การจัดสร้าง พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 

การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว การรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว การพัฒนา
บริการท่องเที ่ยว การพัฒนาบุคลากรการท่องเที ่ยว การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู ้ทางการท่องเที ่ยว  
การสร้างสินค้าทางการท่องเที ่ยว การรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว หรือการอื่นใดที่เกี ่ยวข้องกับ  
แหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงหลักการการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล  
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเป็นการสนับสนุน  
ให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

“อุตสาหกรรมท่องเที ่ยว”5 หมายความว่า อุตสาหกรรมท่องเที ่ยวตามกฎหมายว่าด้วยการท่องเที ่ยว 
แห่งประเทศไทย 

“ผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที ่ยว”6 หมายความว่า ผู ้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที ่ยวตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

1 พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ 
2 พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ 
3 พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ 
4 พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ 
5 พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ 
6 พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ 



“แหล่งท่องเที่ยว”7 หมายความรวมถึง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม 
แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มีการจัดสร้างข้ึน 

“ธุรกิจนำเที่ยว”8 หมายความว่า ธุรกิจเกี่ยวกับการนำนักท่องเที ่ยวเดินทางไปท่องเที ่ยวหรือเดินทาง  
ไปเพื ่อวัตถุประสงค์อื ่น โดยจัดให้มีบริการหรือการอำนวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ ่งหรือหลายอย่าง  
ได้แก่ สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์ หรือบริการอ่ืนใดตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

“นักท่องเที่ยว”9 หมายความว่า ผู้เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจ 
การศึกษาหาความรู้ การบันเทิง หรือการอื่นใด 

“มัคค ุ เทศก์”10 หมายความว ่า ผ ู ้ ให ้บร ิการเป ็นปกติธ ุระในการนำน ักท ่องเท ี ่ยวไปย ังสถานที ่ต ่ างๆ  
โดยให้บริการเกี่ยวกับคำแนะนำและความรู้ด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว 

“ผู้นำเที่ยว”11 หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทาง
ไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ 

“ค่าบริการ”12 หมายความว่า ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวจ่ายให้แก่ผู ้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว 
สำหรับการจัด การให้บริการ หรือการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทางสถานที่พัก อาหาร หรือการอ่ืนใด 

“โรงแรม”13 หมายความว่า สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราว
สำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ ไม่รวมถึง 

(๑) สถานที่พักท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราวซึ่งดำเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ทั้งนี้ โดยมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มา
แบ่งปันกัน 

(๒) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไป
เท่านั้น 

(๓) สถานที่พักอ่ืนใดตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
“ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม”14 หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัตินี้ 

7 พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ 
8 พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ 
9 พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ 
10 พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ 
11 พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ 
12 พระราชบัญญัติธุรกิจนำเทีย่วและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ 
13 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔ 
14 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔ 



“ผู้จัดการ”15 หมายความว่า ผู้จัดการโรงแรมตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ผู้พัก”16 หมายความว่า คนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดที่ใช้บริการที่พักชั่วคราวของโรงแรม 
“ใบอนุญาต”17 หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 
“อาคาร”18 หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืน  

ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง 
(๑) อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน 
(๒) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ำ ท่าจอดเรือ รั้ว กำแพง หรือประตูที่

สร้างข้ึนติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย 
(๓) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างข้ึนสำหรับติดหรือตั้งป้าย 

(ก) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้าง
เกินสิบกิโลกรัม 

(ข) ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่สาธารณะ  
มีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพ้ืนดิน และมีขนาดหรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง 

(๔) พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถสำหรับอาคารที่กำหนดตาม
มาตรา ๘ (๙) 

(๕) สิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงส่วนต่างๆ ของอาคารด้วย 

15 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔ 
16 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔ 
17 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔ 
18 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ 


