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กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ให้กรมการท่อ งเที่ยว มีภารกิจเกี่ยวกั บการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านบริการ
ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นําเที่ยว มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร
ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์
กฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศ
ในราชอาณาจักร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยให้มี
อํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยว
และมัคคุเทศก์ กฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพยนตร์
ต่างประเทศในราชอาณาจักร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ประสานการสํ า รวจ วางแผน ออกแบบ และดํ า เนิ น การส่ ง เสริ ม อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
บูรณะ ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการนั้น เพื่อเป็นการนํามาตรฐานทางการท่องเที่ยวไปสาธิตหรือเป็นต้นแบบ
ปรับใช้กับแหล่งท่องเที่ยว
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(๓) สํารวจ จัดเก็บ รวบรวม และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อวางแผนและบริหารจัดการ
เผยแพร่ข้อมูลสถิติและองค์ความรู้ด้านบริการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว การประกอบธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก์
และผู้นําเที่ยว รวมทั้งข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนและ
กิจการภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร
(๔) จัดทําแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แผนพัฒนาบริการท่องเที่ยว แผนพัฒนาทะเบียน
ธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นําเที่ยว รวมทั้งประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามแผน มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทํามาตรฐานบริการท่องเที่ยว มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
มาตรฐานธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ และมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดําเนินการ
ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน
(๖) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จัดทํา
และพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องต่อความต้องการด้านแรงงาน
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งดําเนินการรับรองมาตรฐานสมรรถนะ
สําหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
(๗) สนับสนุนการดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
(๘) ติดตามและประเมินผลงานด้านพัฒนาการท่องเที่ยว
(๙) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน รวมถึงประสานและสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนให้สามารถ
ดําเนินการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(๑๐) ดําเนินการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายในการดําเนินงานด้านการท่องเที่ยว
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมการท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม
(๒) กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ
(๓) กองทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์
(๔) กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว
(๕) กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
(๖) กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
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ข้อ ๔ ในกรมการท่องเที่ยว ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบ
การดํ าเนิน งานภายในกรม และสนั บ สนุน การปฏิบั ติงานของกรม รับ ผิด ชอบงานขึ้น ตรงต่ อ อธิบ ดี
โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๕ ในกรมการท่ อ งเที่ ย ว ให้ มี ก ลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ห ลั ก ใน
การพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี
โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ
และหน่วยงานภายในกรม
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานช่ ว ยอํ า นวยการ งานสนั บ สนุ น งานเลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห าร
งานการประสานราชการ งานบริหารทั่วไป และปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการของกรม
(๒) จัดทําแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และ
ยานพาหนะของกรม
(๔) จัดระบบงานและการบริหารงานบุคคลของกรม
(๕) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง งานนิ ติ ก รรมและสั ญ ญา
งานให้คําปรึกษาทางด้านกฎหมาย งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น
ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม
(๖) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของกรม
(๗) จัดระบบการสํารวจ การจัดเก็บ การประมวลผล และการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศ
ของกรม และเป็นศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
(๘) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์และพิธีการรับรองในการประสานความร่วมมือกับองค์กร
หรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับความช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม
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(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๗ กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจพิจารณางานทะเบียน และการอนุญาตการสร้างภาพยนตร์
ต่างประเทศในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(๒) วิเคราะห์ จัดทําแผน และกําหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศ
ในราชอาณาจักร
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์และ
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติหรือคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์
และวีดิทัศน์แต่งตั้ง
(๔) กํากับดูแล และตรวจสอบการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) ดําเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ อํานวยความสะดวกใน
การสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร
(๖) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานคดี และเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า งภาพยนตร์
ต่างประเทศในราชอาณาจักรให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๘ กองทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การออกใบอนุ ญ าต ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต ออกใบแทนใบอนุ ญ าต
สั่ ง พั ก หรื อ เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต การรั บ ชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วและมั ค คุ เ ทศก์
การวางหลักประกันของผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว การดําเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเที่ยว
และการออกใบอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ ตลอดจนการจัดทํามาตรฐาน
การประกอบธุรกิจนําเที่ยวและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์และผู้นําเที่ยวตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์
(๒) ดําเนินการจัดทํา เก็บรักษา บันทึก และติดตามแก้ไขข้อมูลและประวัติของผู้ประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นําเที่ยว รวมทั้งจัดทําฐานข้อมูลและเก็บรวบรวมสถิติเกี่ยวกับธุรกิจ
นําเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นําเที่ยว
(๓) ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การประกอบธุรกิจนําเที่ยว
มัคคุเทศก์ และผู้นําเที่ยว เป็นไปตามมาตรฐานและตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) ดําเนินการเก็บรักษาและบริหารเงินและทรัพ ย์สินของกองทุนคุ้มครองธุรกิจนําเที่ยว
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
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(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานคดีและเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก์
และผู้นําเที่ยวให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
(๖) ควบคุม กํากับดูแล และตรวจสอบการประกอบธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นําเที่ยว
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์และ
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์แต่งตั้ง
(๘) ดําเนินการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศเกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นําเที่ยว
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๙ กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาบริการท่องเที่ยว
เพื่อกําหนดแผนพัฒนาบริการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
(๒) จัดทํามาตรฐานและกระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานบริการท่องเที่ยวและ
มาตรฐานเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ รวมทั้งจัดทํา
ฐานข้อมูลและเก็บรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการบริการท่องเที่ยว
(๓) ประสาน ส่งเสริ ม และสนั บ สนุน หน่วยงานที่ เกี่ย วข้ องให้ป ฏิบัติ ตามมาตรฐานและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๔) ดําเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการบริการท่องเที่ยว
การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
(๕) ให้การสนับสนุนและคําปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาบริการท่องเที่ยว
(๖) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทให้ได้มาตรฐานและพัฒนา
เครือข่ายเพื่อนําไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
(๗) ดําเนินการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาบริการท่องเที่ยว
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๐ กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําข้อเสนอนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทําหลักสูตร และประสาน ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว
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(๓) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนามาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ตลอดจน
รับรองมาตรฐานสมรรถนะสําหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียนและข้อตกลงอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
(๕) ให้ คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า และติ ด ตามประเมิ น ผลบุ ค ลากรผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรมด้ า น
การท่องเที่ยว
(๖) จั ด ทํ า ฐานข้ อ มู ล ทะเบี ย นประวั ติ บุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย น และบุ ค ลากร
ด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง
(๗) ดําเนินการประสานความร่วมมือและเสริมสร้างการสร้างเครือข่ายองค์กรภาครัฐและ
เอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และการร่วม
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๑ กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อกําหนดแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เพื่ อ การกํ า หนดการเปลี่ ย นแปลง หรื อ การเพิ ก ถอนเขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว พร้ อ มแผนที่ สั ง เขป
แสดงแนวเขตเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนา การอนุรักษ์และการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งจัดทําฐานข้อมูลและเก็บรวบรวมสถิตินักท่องเที่ยว และจํานวนของแหล่งท่องเที่ยว
ภายในประเทศ
(๔) ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการพัฒนาการอนุรักษ์
และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๕) สํารวจและประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ ยวเพื่อการวางแผนและออกแบบ รวมทั้ ง
ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุง บูรณะ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
และคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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(๖) ติ ด ตามและประเมิ น ผลคุ ณ ภาพแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง การรายงานสถานการณ์
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
(๗) ดําเนินการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น
และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

