
 
 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
ว่าด้วยการบริหารงานกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2551 

.......................................... 
 

เพ่ือให้การบริหารงานกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ด าเนินการไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
และมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 (3) แห่งพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  พ.ศ. 
2551 คณะกรรมการบริหารกองทุน จึงวางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
ไทยไว้ ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ว่าด้วย
การบริหารงานกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2551” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ระเบียบนี้ 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวไทยแต่งตั้ง 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
“พระราชบัญญัติ” หมายความว่า พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
“เงินกู้ยืม” หมายความว่า เงินกู้ยืมกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมี

ฐานะเป็นกรม จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มี
การด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
 
 
 



หมวด 1 
บททั่วไป 

 
ข้อ 6 กองทุนมีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร การตลาด หรือการ
อนุรักษ ์ทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชน รวมถึงการดูแลรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และการส่งเสริมสินค้า
ทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ ในท้องถิ่น 

ข้อ 7 กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
(1) เงินและทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยตามมาตรา  31แห่ง

พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(3) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ 
(4) ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
(5) เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน 

เงินและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งให้ตกเป็นของส านักงานเพ่ือใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
โดยไม่ต้องน าส่งคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน 

ข้อ 8 เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการ ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นเงินอุดหนุนหรือเงินให้กู้ยืมแก่หน่วยงานของรัฐ เพ่ือน าไปใช้ด าเนินงานตามนโยบายหรือ

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ รวมทั้งแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว 
(2) เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนการศึกษา การ

ค้นคว้า การวิจัย การฝึกอบรม การประชุม การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูล 
(3) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 

 
หมวด 2 
การรับเงิน 

  
ข้อ 9 การรับเงินกองทุนให้รับได้ในกรณ ีดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นเงินสด หรือเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ หรือ 
(2) ช าระผ่านธนาคาร หรือ 
(3) ตามวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

 
ข้อ 10 เช็คท่ีรับทุกกรณีต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้ 

(1) เป็นเช็คของธนาคาร และต้องไม่ใช่เช็คโอนสลักหลัง 
(2) เป็นเช็คท่ีมีรายการครบถ้วน ตามมาตรา 988 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ 
(3) เป็นเช็คท่ีออกในวันที่น าเช็คนั้นมาช าระ หรือเป็นเช็คท่ีลงวันที่ก่อนวันช าระไม่เกิน 7 วัน 
(4) เป็นเช็คที่ขีดคร่อมสั่งจ่ายเงินแก่ “กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย” และขีดฆ่า ค าว่า  

“หรือผู้ถือ” ออก 
ข้อ 11 การรับช าระเงินเข้ากองทุนให้ส านักงานออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ช าระเงินทุกครั้ง 



หมวด 3 
การจ่ายเงิน 

  
ข้อ 12 การจ่ายเงินกองทุนให้จ่ายตามมติของคณะกรรมการ ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 6 

และการใช้จ่ายเงินกองทุนตามข้อ 8 
การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันให้กระท าได้ภายหลังที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วเท่านั้น 
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักค่าพาหนะ 

ค่าตอบแทน ค่ารับรอง ค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใดให้แก่ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษาหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุน ให้เบิกได้ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ 13 ให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน
ของกองทุนท าหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกองทุน ทั้งนี้ให้ข้าราชการหรือพนักงานที่ได้รับแต่งตั้งถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ 14 การจ่ายเงนิตามระเบียบนี้ จะต้องมีหลักฐานในการจ่ายเงิน โดยใช้หลักฐานตามที่ระเบียบของ
ทางราชการโดยอนุโลม ทั้งนี้ หากจ าเป็นคณะกรรมการอาจก าหนดให้ใช้เอกสารหรือใบรับรองการจ่ายเงินเป็น
หลักฐานการจ่ายเงินก็ได้ 

ข้อ 15 การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากกองทุนตามระเบียบนี้ ให้เป็นอ านาจของประธานกรรมการ
หรือผู้ที่ประธานกรรมการ มอบหมาย เป็นผู้ลงลายมือชื่อร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงินตามข้อ 13 

 
หมวด 4 

การเก็บรักษาเงิน 
 

ข้อ 16 ให้ส านักงาน เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับกระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี “กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
ไทย” และน าเงินกองทุนฝากเข้าบัญชีดังกล่าว เงินรายรับให้น าเข้าบัญชีเงินฝากกองทุนทันทีอย่างช้าภายในวัน
ท าการรุ่งขึ้น โดยห้ามมิให้หักไว้หรือน าไปใช้จ่ายเพื่อการใด ๆ ทั้งสิ้น  

เพ่ือความคล่องตัวในการบริหารงานกองทุน ให้ส านักงาน เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่เป็น
รัฐวิสาหกิจ ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง  
 

หมวด 5 
การบัญชี 

 
ข้อ 17 ให้ส านักงานจัดท าบัญชีกองทุนตามหลักบัญชีคู่ เกณฑ์คงค้าง ตามหลักการและนโยบายบัญชี

ส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด 
ข้อ 18 การปิดบัญชีให้กระท าปีละครั้งตามปีงบประมาณ และให้จัดท างบการเงิน พร้อมทั้ง

รายละเอียดส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความ
เห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน ตรวจสอบภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี และเมื่อตรวจสอบและ
รับรองแล้ว ให้ส่งส าเนางบการเงินดังกล่าวให้กรมบัญชีกลาง และส านักงบประมาณเพ่ือทราบต่อไป 

ผู้สอบบัญชีต้องท ารายงานผลการสอบบัญชีเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนภายในหนึ่งร้อยห้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้ส่งส าเนารายงานดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการและรัฐมนตรีเพื่อทราบ 



ข้อ 19 ให้ส านักงาน น าข้อมูลเกี่ยวกับการบัญชีของกองทุนเข้าระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System = GFMIS) 
ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

ข้อ 20 ให้ส านักงานจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของกองทุน 
และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

ข้อ 21 วิธีปฏิบัติอื่นใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

 
     ลงชื่อ      ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์ 

 
     (นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์) 

      ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
   ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

 


