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(ระบุมาตราและสาระส าคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่
ต้องแก้ไข) 

หมายเหตุ 

ARTICLE I OBJECTIVES 
The objectives of this Arrangement are: 
   1.1 To facilitate mobility of Tourism 
Professionals; and 
   1.2 To exchange information on best practices 
in competency-based education and training 
for Tourism Professionals and to provide 
opportunities for cooperation and capacity 
building across ASEAN Member States. 

 ✓ ก ำหนดวัตถุประสงค์ ๒ ประกำร คือ 
๑. อ ำนวยควำมสะดวกกำรเคลื่อนย้ำยบุคลำกรวิชำชีพ
กำรท่องเที่ยวภำยในอำเซยีน 
๒. แลกเปลี่ยนข้อมลูแนวทำงปฏบิัติที่ดีที่สุดต่อกำร 
ศึกษำสมรรถนะพื้นฐำนและกำรฝกึอบรมส ำหรับ
บุคลำกร ฯ และเพื่อเปิดโอกำสเพือ่กำรร่วมมือกันและ
สร้ำงศักยภำพระหว่ำงรัฐสมำชิกอำเซียน 
     ซึ่งกรณีดังกล่ำวสำมำรถด ำเนนิกำรในทำงบริหำรได้
บำงส่วน และอำจจะต้องมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมำย
เกี่ยวกับคุณสมบตัิเรื่องสญัชำติ และ/หรือกำรก ำหนด
งำนในอำชีพและวิชำชีพท่ีห้ำมคนต่ำงด้ำวท ำ โดยอำจ
ตรำเป็นกฎหมำยล ำดับรอง หรือออกประกำศโดย
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องตำมกฎหมำย เนื่องจำก
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ มำตรำ ๑๒ 
ประกอบมำตรำ ๔ ห้ำมมิให้คนต่ำงด้ำวซึ่งมีลักษณะ
ตำมที่ระบุไว้ใน (๑) – (๑๒) เข้ำมำในรำชอำณำจักร 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน (๓) เข้ำมำเพื่อท ำงำนอ่ืนอันเป็น
กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว ซึ่ง
โดยหลักแล้ว กรณีตำมบัญชีท้ำยพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดงานในอาชีพและวชิาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า 

ก ำหนดเกี่ยวกับกำรยอมรับ
คุณสมบัติวิชำชีพด้ำนกำร
ท่องเที่ยวของอำเซียน (มี
รำยละเอียดตำมภำคผนวก) 
ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอน
ตรวจสอบและรับรอง
คุณวุฒิส ำหรับต ำแหน่งงำน
ดังกล่ำวผู้ทีผ่่ำนกำรรับรอง
คุณวุฒิแล้วจะสำมำรถ
ประกอบอำชีพในต ำแหน่ง
นั้น ๆ ในประเทศสมำชิก
อำเซียนได้ โดยอำศัย
มำตรฐำนทีต่กลงร่วมกัน       
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พ.ศ.๒๕๒๒ มำตรำ ๔ ซึ่งอยู่ภำยใต้บังคับของ
พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.
๒๕๕๑ (ใช้บังคับตำมบทเฉพำะกำล) ก ำหนดให้งำนใน
อำชีพหรือวิชำชีพตำมที่ระบุไว้ในบัญชีท้ำยฯ เป็นงำนท่ี
ห้ำมคนต่ำงดำ้วท ำในประเทศไทยโดยเด็ดขำด (๓๔) 
ได้แก่ งำนมัคคุเทศก์ หรืองำนจัดน ำเที่ยว ประกอบกับ
มาตรา ๔  แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ.๒๕๕๑ และ มำตรำ ๑๕  ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเตมิโดย มำตรำ ๗ ของพระราชบัญญัติธุรกิจน า
เท่ียวและมัคคุเทศก์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
ก ำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจน ำเที่ยวต้องยื่น
ค ำขอรับใบอนุญำตจำกนำยทะเบยีน ตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งได้ก ำหนด
สัญชำติของผู้ขอรับใบอนญุำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยวไว้
ว่ำจะต้องมีสญัญำชำติไทย เท่ำนั้น ทั้งนี้ตำมมำตรำ ๑๖ 
(๑) (ข)  
     แต่อย่ำงไรก็ดี มำตรำ ๑๗ แหง่พระราชบัญญัติคน
เข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ก ำหนดให้ในกรณีพิเศษเฉพำะ
เรื่อง รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะอนุญำตให้
คนต่ำงด้ำวผู้ใดหรือจ ำพวกใดเข้ำมำในรำชอำณำจักร
ภำยใต้เงื่อนไขใด ๆ หรือจะยกเว้นไม่จ ำต้องปฏิบัติตำม
พระรำชบัญญัตินี้ ในกรณีใด ๆ ก็ได้ 
     มำตรำ ๓๔ คนต่ำงด้ำวที่จะเขำ้มำในรำชอำณำจักร
เป็นกำรชั่วครำวได้จะต้องเข้ำมำเพื่อกำรดังต่อไปนี้  
   (๓) กำรท่องเที่ยว... 



๓ 

 

   (๕) กำรลงทุนที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวง 
ทบวง กรม ท่ีเกี่ยวข้อง 
   (๖) กำรลงทุนหรือกำรอื่นเกี่ยวกับกำรลงทุนภำยใต้
บังคับกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรลงทุน.... 
   (๑๕) กำรอื่นตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
    พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของ
คนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๐ มำตรำ ๗ รัฐมนตรีโดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรอำจประกำศก ำหนดให้งำน
ใดเป็นงำนท่ีห้ำมคนต่ำงด้ำวท ำในท้องที่ใด เมื่อใด โดย
ห้ำมเดด็ขำดหรือห้ำมโดยมีเง่ือนไขอย่ำงใดเพียงใดก็ได้ 
(โดยค ำนึงถึงปัจจัยตำมวรรคสอง) และมำตรำ ๘ ห้ำม
คนต่ำงด้ำวท ำงำนท่ีก ำหนดไว้ในประกำศที่ออกตำม
มำตรำ ๗ วรรคหนึ่ง หรือท ำงำนโดยไมม่ีใบอนุญำต
ท ำงำน  
     มำตรำ ๑๐ ก ำหนดไม่ให้น ำมำตรำ ๗ มำใช้บังคับแก่
กำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวตำมมำตรำ ๖๒ กล่ำวคือ เมื่อ
คนต่ำงด้ำวได้รับอนุญำตให้เข้ำมำท ำงำนใน
รำชอำณำจักรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสรมิกำรลงทุน 
หรือกฎหมำยอื่น ๆ ให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบแจ้งต่อ
นำยทะเบียน เพื่อให้นำยทะเบียนออกใบอนุญำตท ำงำน
ให้แก่คนต่ำงด้ำวตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี
ก ำหนดในกฎกระทรวง ปัจจุบัน คอื ประกาศกระทรวง
แรงงาน เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ขออนุญาตท างานและการอนุญาตให้ท างานตามพระ
ราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่าง
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ด้าว พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งจะใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ 
มถิุนำยน พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวำคม พ.ศ.
๒๕๖๐) และวรรคสองของมำตรำ ๑๐ ก ำหนดให้ในกรณี
หนังสือสัญญำที่ประเทศไทยเป็นภำคีหรือมีควำมผูกพัน
ตำมพันธกรณีก ำหนดให้คนต่ำงด้ำวท ำงำนตำมที่ก ำหนด
ไว้ในประกำศที่ออกตำมมำตรำ ๗ วรรคหนึ่งได้ คนต่ำง
ด้ำวนั้นต้องไดร้ับอนุญำตท ำงำนตำมบทบัญญตัิและ
เงื่อนไขของหนังสือสัญญำนั้นด้วย 

ARTICLE II DEFINITIONS AND SCOPE 
In this Arrangement, unless the context 
otherwise states, 
   2.1. ASEAN Common Competency Standards 
for Tourism Professionals (ACCSTP) refers to 
the minimum requirements of competency 
standards in hotel and travel services as listed 
in the APPENDIX which aim to upgrade tourism 
services and facilitate the development of 
this Arrangement between ASEAN Member 
States; 
   2.2. ASEAN National Tourism Organizations 
(ASEAN NTOs) refers to the government 
institutions in charge of the tourism sector of 
ASEAN Member States; 
   2.3. ASEAN Tourism Professional Monitoring 
Committee (ATPMC) consists of ASEAN NTOs 

✓  เป็นบทก ำหนดค ำนิยำมและขอบเขตในควำมตกลงนี ้
๑. มำตรฐำนสมรรถนะร่วมส ำหรบัวิชำชีพกำรท่องเที่ยว
อำเซียน (เอซีซีเอสทีพี) (ตำมภำคผนวก)  
๒. องค์กรกำรท่องเที่ยวแห่งชำติอำเซียน (อำเซียนเอ็นที
โอเอส)  
๓. คณะกรรมการตรวจสอบวิชาชีพการท่องเท่ียวแห่ง
อาเซียน (เอทีพีเอ็มซี) ประกอบด้วย องค์กรกำรท่อง 
เที่ยวแห่งชำติ และผู้แทนท่ีไดร้ับแต่งตั้งจำกคณะ 
กรรมกำรวิชำชีพกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ (เอ็นทีพีบีเอส)  
๔. ระบบกำรขึ้นทะเบยีนวิชำชีพกำรท่องเที่ยวแห่ง
อำเซียน (เอทีพีอำเอส)  
๕. กำรประเมิน  
๖. กำรรบัรองคุณวุฒิ  
๗. หลักสูตรท่องเที่ยวร่วมแห่งอำเซียน (ซีเอทีซี)  
๘. บุคลำกรวิชำชีพกำรท่องเที่ยวต่ำงชำติ  
๙. ประเทศผูร้ับ  
๑๐. คระกรรมการวิชาชีพการท่องเท่ียวแห่งชาติ (เอ็น

    ภำคผนวกของข้อตกลงนี้ 
เป็นกำรก ำหนดมำตรฐำน
สมรรถนะร่วมส ำหรับ
วิชำชีพกำรท่องเที่ยว
อำเซียน จ ำนวน ๓๒ 
ต ำแหน่งงำน โดยแบ่งเป็น 
๒ สำขำ ได้แก่  
      ๑. สำขำกำรโรงแรม 
๒๓ ต ำแหน่งงำน ๔ แผนก  
      ๒. สำขำธุรกิจน ำเที่ยว 
๙ ต ำแหน่งงำน ๒ แผนก  
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and appointed representatives from the National 
Tourism Professional Boards (NTPBs); 
   2.4. ASEAN Tourism Professional Registration 
System (ATPRS) refers to a web-based facility 
to disseminate details regarding the list of 
Foreign Tourism Professionals duly certified in 
accordance with Articles 2.10 and 2.14; 
   2.5. Assessment refers to the process of 
appraising the qualification and/or competencies 
of 
Tourism Professionals; 
   2.6. Certification refers to the issuance of a 
certificate to Tourism Professional whose 
qualification and/or competencies have met the 
standards specified in ACCSTP; 
   2.7. Common ASEAN Tourism Curriculum 
(CATC) refers to the common curriculum for 
ASEAN Tourism Professionals as mutually agreed 
upon by the ASEAN Tourism Ministers upon 
recommendation by the ASEAN NTOs; 
   2.8. Foreign Tourism Professionals refer to 
Tourism Professionals who are nationals of any 
other ASEAN Member States who are certified in 
an ASEAN Member State; 
   2.9. Host Country refers to the ASEAN Member 

ทีพีบี) หมำยถึง คณะกรรมกำร ฯ ท่ีต้องประกอบด้วย
ผู้แทนจำกภำครัฐ ภำคเอกชน รวมทั้งนักวิชำกำร และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เกีย่วกับกำรท่องเที่ยว ที่คัดเลือก
โดยองค์กรกำรท่องเที่ยวแห่งชำติของแต่ละรัฐสมำชิก ฯ  
๑๑. กำรยอมรับ  
๑๒. ช่ือต ำแหน่งงำนด้ำนกำรท่องเที่ยว  
๑๓. บุคลำกรวิชำชีพกำรท่องเที่ยว  
๑๔. คณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการ
ท่องเท่ียว (ทีพีซีบี) หมำยถึง คณะกรรมกำรชองรัฐ 
และ/หรือหน่วยงำนท่ีได้รับมอบอ ำนำจจำกรัฐบำลของ
แต่ละรัฐสมำชิก ฯ โดยรับผดิชอบในกำรประเมินและ
รับรองคุณวุฒิของบุคลำกรวิชำชีพกำรท่องเที่ยวเป็น
หลัก 
   สำระส ำคัญของข้อนี้ คือ ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำร 
๓ ชุด ได้แก ่
   (๑) คณะกรรมกำรวิชำชีพกำรทอ่งเที่ยวแห่งชำติ    
   (๒) คณะกรรมกำรรับรองคณุวุฒิวิชำชีพกำรท่องเที่ยว
แห่งชำติ  
   (๓) คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบวิชำชีพกำร
ท่องเที่ยวอำเซียน (ซึ่งเป็นคณะกรรมกำรในระดับ
อำเซียนที่ทุกประเทศจะต้องร่วมจดัตั้ง) 
     ซึ่งกรณีดังกล่ำวไมต่้องแก้กฎหมำย ทั้งนีต้ำม
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ.
๒๕๕๙ ข้อ ๒ ให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงกำร
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State where a Foreign Tourism Professional 
applies for recognition to work in accordance 
with ARTICLE Ill; 
   2.10. National Tourism Professional Board 
(NTPB) refers to the Board for Tourism 
Professionals which shall be composed of 
representatives from the public and private 
sectors including the academia and other 
relevant tourism stakeholders, to be determined 
by the respective 
ASEAN NTOs; 
   2.11. Recognition refers to acceptance by the 
TPCB of a demonstration of compliance with 
requirements set out in the ACCSTP; 
   2.12. Tourism Job Title refers to a specific job 
position in the tourism sector as specified in the 
ACCSTP; 
   2.13. Tourism Professional refers to a natural 
person who holds the nationality of an ASEAN 
Member State certified by the Tourism 
Professional Certification Board; and 
   2.14. Tourism Professional Certification Board 
(TPCB) refers to the government board and/or 
agency authorised by the government of each 
ASEAN Member State primarily responsible 

ท่องเที่ยวและกีฬำ มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรเป็นศูนย์กลำง
กำรบริหำรของกระทรวงในกำรพฒันำยุทธศำสตร์และ
แปลงนโยบำยของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ ฯลฯ และ
บริหำรรำชกำรทั่วไปของกระทรวงให้บรรลุเปำ้หมำย
และเกดิผลสมัฤทธ์ิตำมภำรกิจของกระทรวง โดยใหม้ี
อ ำนำจหน้ำที ่(๘) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนควำม
ช่วยเหลือและควำมร่วมมือกับตำ่งประเทศและองค์กำร
ระหว่ำงประเทศด้ำนกำรท่องเที่ยว กีฬำ และ
นันทนำกำร (๑๐) ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
นโยบำยกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ รวมทั้งกฎหมำยและ
ระเบียบที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกระทรวง และ
กฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
     ซึ่งในขณะนั้น เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม 
กระทรวงกำรท่องเที่ยว ฯ จึงได้เสนอเรื่องดังกล่ำวต่อ
คณะรัฐมนตรี และมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ 
มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ อนุมัติให้กระทรวงกำรท่องเที่ยวฯ 
จัดท ำข้อตกลง ฯ และให้น ำเสนอเรื่องดังกล่ำวเข้ำสู่กำร
พิจำรณำของรัฐสภำเพื่อให้ควำมเห็นชอบให้ลงนำมและ
ด ำเนินกำรต่อไป 
    ในครำวประชุมคณะรัฐมนตรีวนัท่ี ๔ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีไดล้งมติ มอบหมำยให้กระทรวง
กำรต่ำงประเทศจัดท ำหนังสือมอบอ ำนำจเต็มให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือผู้
ได้รับมอบหมำยอื่นลงนำมในข้อตกลงดังกล่ำว พร้อมท้ัง
จัดท ำสัตยำบันสำรและด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
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for the assessment and certification of Tourism 
Professionals. 

ต่อไป และมอบหมำยใหก้ระทรวงการท่องเท่ียว ฯ เป็น
หน่วยงำนหลักร่วมกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดกำร
เตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำบคุลำกรวิชำชีพกำร
ท่องเที่ยว และมำตรกำรรองรับผลกระทบตำมควำมเห็น
ของกระทรวงกำรต่ำงประเทศและส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ 
ตลอดจนด ำเนินกำรตำมควำมเห็นของเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
     โดยที่ผ่ำนมำกระทรวงกำรท่องเที่ยว ฯ รวมทั้ง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องได้มีกำรจัดหลักสูตรกำรอบรมเพื่อ
ท ำควำมเข้ำใจในต ำแหน่งงำนท้ัง ๓๒ ต ำแหน่งงำนนี้ท่ัว
ประเทศ เพื่อด ำเนินกำรต่อไป 

ARTICLE III RECOGNITION AND ELIGIBILITY OF 
FOREIGN TOURISM PROFESSIONALS 
    The qualification of a Foreign Tourism 
Professional may be recognised by other ASEAN 
Member States, and if such qualification is 
recognised, he/she may be eligible to work in a 
host country provided that he/she possesses a 
valid tourism competency certificate in a specific 
tourism job title as specified in the ACCSTP, 
issued by the TPCB in an ASEAN Member State. 
The eligibility to work in a host country will be 
subjected to prevailing domestic laws and 
regulations of the host country. 

✓       กรณีทีคุ่ณสมบัติของบุคลำกร ฯ ต่ำงชำติ ไดร้ับกำร
ยอมรับจำกรัฐสมำชิก บุคลำกร ฯ ต่ำงชำติอำจมีสิทธิ
ประกอบวิชำชีพกำรท่องเที่ยวตำมประเภทที่ระบุใน
มำตรฐำนสมรรถนะร่วม ฯ ทั้งนี้ กำรมีสิทธิประกอบ
วิชำชีพในประเทศผู้รับจะอยู่ภำยใต้เงื่อนไขของกฎหมำย
และข้อบังคับของประเทศผู้รับ 
    สำระส ำคญั คือ กำรยอมรับคณุสมบัติบุคลำกร
วิชำชีพด้ำนกำรท่องเที่ยวแห่งอำเซียน ที่ผ่ำน
คณะกรรมกำรรับรองคุณวุฒิวิชำชีพกำรท่องเที่ยวใน
ประเทศสมำชิกอำเซยีนตำมทีร่ะบไุว้ในมำตรฐำน
สมรรถนะร่วม ฯ ท้ังนี้ ก ำหนดใหส้ิทธิในกำรเข้ำเมือง
และประกอบอำชีพด้ำนกำรท่องเที่ยวในประเทศไทย 
(กรณีประเทศไทยเป็นประเทศผู้รบั) จะยังคงต้องอยู่

ข้อ ๓ ของข้อตกลงนี้ 
ก ำหนดให้สิทธิกำรประกอบ
วิชำชีพในประเทศผู้รับอยู่
ภำยใต้เงื่อนไขของประเทศ
ผู้รับ ดังนั้น กรณีจึงไม่ใช่
กำรเปิดเสรีแต่เป็นเพียงกำร
จัดให้มีมำตรฐำนวิชำชีพ
เดียวกันระหว่ำงรัฐสมำชิก
เท่ำนั้น   
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ภำยใต้บังคับของกฎหมำยและข้อบังคับต่ำง ๆ ของ
ประเทศไทย ซึ่งได้แก ่
        ๑. พระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ.๒๕๒๒  
        ๒. พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดงำนในอำชีพและ
วิชำชีพท่ีห้ำมคนต่ำงด้ำวท ำ พ.ศ.๒๕๒๒ 
        ๓. พระรำชบัญญัติธุรกจิน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
พ.ศ.๒๕๕๑ (บังคับใช้ตำมบทเฉพำะกำลแห่ง
พระรำชบัญญัติธรุกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๙) 
        ๔. พระรำชบัญญัติธุรกจิน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
        ๕. พระรำชก ำหนดกำรบรหิำรจัดกำรกำรท ำงำน
ของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.๒๕๖๐ 
        ๖. พระรำชบัญญัติกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 
พ.ศ.๒๕๒๑  (บังคับใช้ตำมบทเฉพำะกำลแห่งพระรำช
ก ำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 
พ.ศ.๒๕๖๐) 
         ๗. พระรำชบัญญัติกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 
พ.ศ.๒๕๕๑ (บังคับใช้ตำมบทเฉพำะกำลแห่งพระรำช
ก ำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 
พ.ศ.๒๕๖๐) 
        ๘. บรรดำกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ประกำศท่ีออกตำมควำมของกฎหมำยต่ำง ๆ ข้ำงต้น      

ARTICLE IV BASIS OF RECOGNITION AND 
QUALIFICATIONS 

✓      รัฐสมำชิก ฯ รับว่ำสมรรถนะบนพ้ืนฐำนของ
คุณสมบัติ, กำรศึกษำ, กำรฝึกฝน และ/หรือ
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   4.1. The ASEAN Member States recognise that 
competencies based on qualification, 
education, training and/or experiences shall be 
the principal elements considered in 
granting mutual recognition of Foreign Tourism 
Professional; and 
   4.2. The ASEAN Member States are encouraged 
to apply the ACCSTP and CATC. 

ประสบกำรณ์จะเป็นองค์ประกอบหลักในกำรพิจำรณำ
ให้กำรยอมรับร่วมบุคลำกร ฯ ต่ำงชำติ และบรรดำรัฐ
สมำชิก ฯ จะมสี่วนส่งเสรมิให้น ำมำตรฐำนสมรรถนะ
ร่วม ฯ (เอซีซีเอสทีพี) และหลักสตูรกำรท่องเที่ยวร่วม ฯ 
(ซีเอทีซี) ไปใช้  
       ซึ่งสำมำรถด ำเนินกำรในทำงบริหำรได้ โดยไมต่้อง
แก้กฎหมำย  

ARTICLE V RESPONSIBILITIES 
   5.1 National Tourism Professional Board (NTPB) 
The NTPB of each ASEAN Member State 
shall have the following responsibilities: 
      5.1.1 Create awareness and disseminate 
information about this Arrangement; 
      5.1.2 Promote, update, maintain, and 
monitor the ACCSTP and the CATC; 
      5.1.3 Facilitate the exchange of information 
concerning assessment procedures, 
criteria, systems, manuals and publications 
relating to this Arrangement; 
      5.1.4 Report its work progress to the ASEAN 
NTOs, including actions taken on cases 
referred to it by the TPCB and/or ATPMC;  
      5.1.5 Formulate and update necessary 
mechanisms to enable implementation of this 

✓  เป็นบทก ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
 ๑. คณะกรรมการวิชาชีพการท่องเท่ียวแห่งชาติ (เอ็น
ทีพีบี) ของรัฐสมำชิก ฯ ต้อง 
   ๑.๑ สร้ำงจิตส ำนักและเผยแพรข่้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อตกลงนี้  
   ๑.๒ ส่งเสริม ปรับปรุง คงไว้ และตดิตำมตรวจสอบ
มำตรฐำนสมรรถนะร่วม ฯ และหลักสูตรกำรท่องเที่ยว
ร่วม ฯ 
   ๑.๓ อ ำนวยควำมสะดวกกำรแลกเปลีย่นข้อมูล
เกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติ ประเมินหลักเกณฑ์ ระบบ คูม่ือ 
และสิ่งพิมพ์ที่เกีย่วกับข้อตกลงนี ้
   ๑.๔ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนต่อ
องค์กรกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ รวมทั้งกำรด ำเนินกำรใน
กรณีที่ได้รับกำรเสนอจำกคณะกรรมกำรรับรองคณุวุฒิ
วิชำชีพ ฯ และ/หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบวิชำชีพ ฯ 
   ๑.๕ ก ำหนดและปรับปรุงกลไกที่จ ำเป็น 
   ๑.๖ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรแลกเปลีย่นแนวทำง

 
  กำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญั มี
ดังนี ้   
   วันท่ี ๑๕ พฤศจิกำยน 
พ.ศ๒๕๕๔ แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรวิชำชีพกำร
ท่องเที่ยวแห่งชำติ และ
คณะกรรมกำรรับรอง
คุณสมบัติวิชำชีพด้ำนกำร
ท่องเที่ยว  
     วันท่ี ๒๒ กุมภำพันธ์ 
พ.ศ.๒๕๕๕ สรำ้งเครือข่ำย
กำรพัฒนำบุคลำกรกำร
ท่องเที่ยว โดยกระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ ลงนำม
บันทึกควำมเข้ำใจร่วมกัน 
(เอ็มโอย)ู กับสถำบนั 
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Arrangement; 
      5.1.6 Facilitate the exchange of best 
practices and prevailing developments in tourism 
sector with the view to harmonizing and 
updating regional and/or international 
tourism competencies and curricula; and 
       5.1.7 Such other functions and 
responsibilities that may be assigned to it by the 
ASEAN NTOs in the future. 
   5.2. The Tourism Professional Certification 
Board (TPCB) The TPCB of each ASEAN Member 
State shall have the following responsibilities: 
       5.2.1. Assess qualifications and/or 
competencies of Tourism Professionals as 
specified 
in ACCSTP; 
       5.2.2. Issue certificates to Tourism 
Professionals whose qualifications and/or 
competencies have met the standards specified 
in ACCSTP; 
       5.2.3. Develop, process and maintain a 
certified Tourism Professionals opportunities on 
the ATPRS; and registry of and job 
       5.2.4. Notify the NTPB promptly in the event 
that foreign Tourism Professionals are no 

ปฏิบัติที่ดีท่ีสุด และกำรพัฒนำภำคกำรท่องเที่ยวท่ีมีอยู่ 
โดยปรบัปรุงหลักสูตรและสมรรถนะด้ำนกำรท่องเที่ยว
ในภูมิภำค และ/หรือสำกลให้เข้ำกัน 
   ๑.๗ มีหน้ำที่และควำมรับผดิชอบอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมำย 
๒. คณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเท่ียว
แห่งชาติ (ทีพีซีบี) ของแต่ละรัฐ ต้อง 
    ๒.๑ ประเมินคณุสมบัติ และ/หรือสมรรถนะ รวมทั้ง
ออกวุฒิบัตรให้แก่บุคลำกร ฯ ตำมที่ระบุไว้ในมำตรฐำน
สมรรถนะร่วม ฯ  
    ๒.๒ พัฒนำ, ด ำเนินกระบวนกำร และคงไว้ซึ่ง
ทะเบียนของบุคลำกร ฯ ภำยในรัฐสมำชิก ฯ 
    ๒.๓ แจ้งคณะกรรมกำรรบัรองคุณวุฒิ ฯ โดยทันที 
ในกรณีที่บุคลำกร ฯ ต่ำงชำติขำดคุณสมบัติ หรือละเมิด
มำตรฐำนด้ำนจริยธรรม วิชำชีพ และด้ำนเทคนิค  
๓. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบวิชาชีพการ
ท่องเท่ียวแห่งอาเซียน (เอทีเอ็มซี)  
    ๓.๑ สร้ำงจติส ำนกึและเผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกับ
บุคลำกร ฯ ตำมข้อตกลง ภำยในรฐัสมำชิก ฯ 
    ๓.๒ ส่งเสริม ปรบัปรุง คงไว้ และตดิตำมตรวจสอบ
มำตรฐำนสมรรถนะร่วม ฯ และหลักสูตรกำรท่องเที่ยว
ร่วม ฯ 
    ๓.๓ แจ้งคณะกรรมกำรรบัรองคุณวุฒิ ฯ โดยทันที 
เมื่อไดผ้ลตอบรับจำกคณะกรรมกำรวิชำชีพ ฯ ในกรณีที่
บุคลำกร ฯ ต่ำงชำติไม่ไดร้ับกำรยอมรับจำกประเทศ

กำรศึกษำ ๖ แห่ง ในฐำนะ
เครือข่ำยกำรประเมิน
มำตรฐำนบคุลำกรด้ำนกำร
ท่องเที่ยว  
    วันท่ี ๑ พฤษภำคม พ.ศ.
๒๕๕๕ ด ำเนินงำนบูรณำ
กำรกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
   วันท่ี ๑๓ กรกฎำคม พ.ศ.
๒๕๕๕ ด ำเนินกำรพัฒนำ
หลักสตูรท่องเที่ยวร่วมแห่ง
อำเซียน และด ำเนินกำร
จัดท ำระบบประเมิน
หลักสตูรท่องเที่ยวร่วมแห่ง
อำเซียนในวันท่ี ๖ - ๘ 
สิงหำคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
(ข้อมูลจำกกระทรวงกำร
ท่องเที่ยว ฯ ณ พ.ศ.๒๕๕๗) 
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longer qualified to provide a particular service or 
have violated technical, 
professional or ethical standards; 
   5.3. ASEAN Tourism Professional Monitoring 
Committee (ATPMC) 
The ATPMC shall have the following 
responsibilities: 
       5.3.1. Create awareness and disseminate 
information about this Arrangement on 
Tourism Professionals within ASEAN; 
       5.3.2. Promote, update, maintain and 
monitor the ACCSTP and the CATC; 
       5.3.3. Notify promptly the concerned TPCB 
upon receipt of feedback from. NTPBs, in 
case a foreign Tourism Professional is no longer 
recognised by the host country; 
       5.3.4. Facilitate the exchange of information 
concerning assessment procedures, 
criteria, systems, manuals and publications 
relating to this Arrangement; 
       5.3.5. Report its work progress to the ASEAN 
NTOs; 
       5.3.6. Formulate and update necessary 
mechanisms to enable the implementation of 
this Arrangement; and 

ผู้รับอีกต่อไป  
    ๓.๔ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรแลกเปลี่ยนข้อมลู
เกี่ยวกับระเบียบปฏิบตัิ กำรประเมิน หลักเกณฑ์ ระบบ 
คู่มือ และสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับควำมตกลงนี้  
    ๓.๕ รำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินงำนต่อ
องค์กรกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ 
    ๓.๖ ก ำหนดและปรับปรุงกลไกท่ีไม่จ ำเป็น และ
หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบอ่ืน ๆ ที่ไดร้ับมอบหมำย  
    ซึ่งประเทศไทยในฐำนะรัฐสมำชิก ฯ จะต้องจัดตั้ง
หน่วยงำนโครงสร้ำงภำยในของประเทศท่ีรับผิดชอบตำม
ควำมในข้อ ๕ ของข้อตกลงนี้ ได้แก่         
    (๑) คณะกรรมกำรบุคลำกรวิชำชีพท่องเที่ยวแห่งชำติ  
    (๒) คณะกรรมกำรรับรองบุคลำกรวิชำชีพท่องเที่ยว  
     ซึ่งกรณีดังกล่ำวสำมำรถด ำเนนิกำรในทำงบริหำรได้
โดยไม่ต้องแก้กฎหมำย ทั้งนี ้มำตรำ ๕ แห่ง
พระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.
๒๕๕๑ ก ำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ มีอ ำนำจในกำรออกกฎกระทรวง
ก ำหนดกิจกำรอื่นเพ่ือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินีไ้ด้ 
และมำตรำ ๗ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 
๒๕๕๕ ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรธุรกิจน ำเที่ยวและ
มัคคุเทศก์คณะหนึ่ง มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ ๑๒ ใน
กำรก ำหนดแผนงำนและมำตรกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำร
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       5.3.7. Such other functions and 
responsibilities that may be assigned to it by the 
ASEAN NTOs in the future. 

ส่งเสริม พัฒนำ และก ำกับดูแลธรุกิจน ำเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ เสนอควำมเห็นต่อรัฐมนตรีในกำรออก
กฎกระทรวงตำมพระรำชบัญญัตนิี้ ตลอดทั้งออก
ระเบียบปฏิบัตเิกี่ยวกับมำตรฐำนกำรประกอบธุรกิจน ำ
เที่ยว และมำตรฐำนกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของมัคคุเทศก์และ
ผู้น ำเที่ยวที่จะพึงปฏิบตัิ ฯลฯ และปฏิบัติกำรอื่นตำม
พระรำชบัญญัตินี้หรือตำมทีไ่ดร้ับหมอบหมำยจำก
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ทั้งนี้ อำจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรเพื่อด ำเนินกำรตำมที่มอบหมำยกไ็ด้
ทั้งนี้ตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๑๓  
     มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
เห็นชอบตำมกระทรวงกำรท่องเทีย่ว ฯ เสนอ แต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรบุคลำกรวิชำชีพท่องเที่ยวแห่งชำติ และ 
คณะกรรมกำรรับรองบุคลำกรวิชำชีพท่องเที่ยว  
โดยคณะกรรมกำรทั้งสองคณะมีรฐัมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรท่องเที่ยว ฯ เป็นประธำนกรรมกำร 
ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยว ฯ เปน็รองประธำน
กรรมกำร และมีผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำบุคลำกำร
ท่องเที่ยว ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยว ฯ เป็น
กรรมกำรและเลขำนุกำร  
    ต่อมำวันท่ี ๒๕ กันยำยน พ.ศ.๒๕๕๖ กระทรวงกำร
ท่องเที่ยว ฯ ได้ทบทวนและมหีนังสือแจ้งกำรเพิ่ม
องค์ประกอบนักวิชำกำรจำกภำคกำรศึกษำด้ำนธรุกิจ
กำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว จ ำนวน ๓ คน เป็น
กรรมกำรในคณะกรรมกำรวิชำชีพกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ
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ให้สอดคล้องกับข้อตกลง ฯ   
ARTICLE VI RIGHT TO REGULATE 
   This Arrangement shall not reduce, eliminate 
or modify the rights, powers and authority of 
each ASEAN Member State. ASEAN Member 
States, however, shall undertake to exercise their 
regulatory powers responsibly and in good faith 
without creating any unnecessary barriers 
towards each other. 

✓        ข้อตกลงนี้จะไม่ลด ขจดั หรอืเปลี่ยนแปลงสิทธิ 
อ ำนำจและหนำ้ที่ของรัฐสมำชิก ฯ แต่รัฐสมำชิก ฯ 
จะต้องบังคับใช้อ ำนำจก ำกับดูแลอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ
และโดยสจุริต ไม่ก่อให้เกดิข้อกีดกันท่ีไม่จ ำเป็นระหว่ำง
รัฐสมำชิก ฯ  
      ซึ่งกรณีดังกล่ำวไมต่้องแก้กฎหมำย เนื่องจำกเป็น
บทคุ้มครองสิทธิ อ ำนำจและหน้ำที่ของรัฐสมำชิก ฯ ที่
บังคับใช้อ ำนำจก ำกับดูแลอย่ำงมคีวำมรับผิดชอบและ
โดยสุจรติ และไม่ก่อให้เกดิข้อกีดกันท่ีไม่จ ำเป็น 

 

ARTICLE VII DISPUTE SETTLEMENT 
   7.1. ASEAN Member States shall at all times 
endeavour to agree on the interpretation and 
application of this Arrangement and shall make 
every attempt through communication, 
dialogue, consultation and cooperation to arrive 
at a mutually satisfactory resolution of any 
matter that might affect the implementation of 
this Arrangement. 
   7.2. The provision of the ASEAN Protocol on 
Enhanced Dispute Settlement Mechanism, done 
at Vientiane, Lao PDR on 29 November 2004, 
shall apply to disputes concerning the 
interpretation, implementation, and/or 
application of any of the provisions under this 

✓      รัฐสมำชิก ฯ จะต้องพยำยำมสดุควำมสำมำรถเพื่อให้
ยอมรับร่วมกันในกำรตีควำมและกำรประยุกต์ใช้
ข้อตกลงนี้ ทั้งพยำยำมทุกวิถทีำงเพื่อให้ได้ข้อยุติที่พอใจ
ร่วมกันในประเด็นส ำคัญใด ๆ ทีอ่ำจมีผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินกำรตำมข้อตกลงนี้ ผ่ำนกำรติดต่อสื่อสำร กำร
เจรจำ กำรปรึกษำหำรือและควำมร่วมมือ 
    ทั้งนี้ โดยน ำเอำบทบัญญัติแห่งพิธีสำรอำเซยีนว่ำด้วย
กลไกกำรระงับข้อพิพำท ทีจ่ัดขึ้น เมื่อวันที่ ๒๙ 
พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๔๗ มำประยกุต์ใช้กับข้อพิพำท  
    ซึ่งกรณีดังกล่ำวไม่ต้องแก้กฎหมำย เนื่องจำกสำมำรถ
ด ำเนินกำรในทำงบริหำรได ้
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Arrangement. 
ARTICLE VIII AMENDMENT 
    8.1. The provisions of this Arrangement may 
only be modified through amendments mutually 
agreed upon in writing by all ASEAN Member 
States. 
    8.2. Any revision, modification or amendments 
agreed to by the ASEAN Member States shall 
be reduced into writing and shall form part of 
this Arrangement. 
   8.3. Notwithstanding Article 8.1 above, the 
APPENDIX may be amended administratively by 
the ASEAN Secretary General upon notification 
by ATPMC. 
   8.4. Such revision, modification or amendment 
shall come into force on such date as may be 
determined by the ASEAN Member States. 
   8.5. Any revision, modification, or amendment 
shall not prejudice the rights and obligations 
arising from or based on this Arrangement prior 
or up to the date of such revision, 
modification, or amendment. 

✓      ข้อบทต่ำง ๆ ของข้อตกลงนี้ สำมำรถปรับปรุง แก้ไข 
หรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ เมื่อได้รับควำมเห็นชอบพ้องกัน
โดยรัฐสมำชิก ฯ เป็นลำยลักษณ์อกัษร และจะมีผล
บังคับใช้ในวันท่ีรัฐสมำชิก ฯ ก ำหนด โดยจะไม่
กระทบกระเทือนต่อสิทธิและพันธกรณีที่เกดิขึ้นหรืออยู่
บนพ้ืนฐำนของควำมตกลงนี้ ไม่ว่ำก่อนหรือจนถึงวัน
ดังกล่ำว 
    ทั้งนี้ เลขำธิกำรอำเซียนอำจแก้ไขเพิ่มเติมภำคผนวก
ได้ เมื่อไดร้ับแจ้งจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบวิชำชีพ
กำรท่องเที่ยว 
     ซึ่งกรณีดังกล่ำวไมต่้องแก้ไขกฎหมำย เนื่องจำก
สำมำรถด ำเนินกำรในทำงบริหำรได้ 

 

ARTICLE IX FINAL PROVISIONS 
   9.1. Subject to Article 9.2, this Arrangement 
shall enter into force after all ASEAN Member 

✓       ข้อตกลงนีจ้ะมีผลใช้บังคับเมื่อรัฐสมำชิกอำเซียนได้
ด ำเนินกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรวิชำชีพ ท่องเที่ยว
แห่งชำติ และคณะกรรมกำรรับรองคุณวุฒิวิชำชีพ

นำยชุมพล ศิลปอำชำ  
รองนำยกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
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States have completed and established the TPCB 
and NTPB or their equivalent bodies 
and notified the Secretary-General of ASEAN 
within one hundred and eighty (180) days 
from the date of its signing. 
   9.2. In the event that any ASEAN Member State 
has not completed and established the TPCB 
and NTPB or their equivalent bodies within one 
hundred and eighty (180) days from the 
date of signing, this Arrangement shall enter into 
force for that ASEAN Member State upon 
the date of notification in writing to the Secretary 
General of ASEAN of the completion and 
establishment of the TPCB and NTPB or their 
equivalent bodies. 
   9.3. This Arrangement shall be deposited with 
the Secretary-General of ASEAN, who shall 
promptly furnish a certified copy thereof to each 
ASEAN Member State. 
   9.4. This Arrangement or any part thereof shall 
only be terminated upon mutual agreement of 
the ASEAN Tourism Ministers upon 
recommendation of the ASEAN NTOs. 

ท่องเที่ยว และแจ้งไปยังเลขำธิกำรอำเซียน ภำยใน 
๑๘๐ วัน นับจำกวันท่ีประเทศสมำชิกทุกประเทศลงนำม
ในข้อตกลงนี้ ในกรณีทีร่ัฐสมำชิกใด ยังไมส่ำมำรถจัดตั้ง
คณะกรรมกำรทั้งสองดังกล่ำวภำยใน ๑๘๐ วัน หลังจำก
วันลงนำมในข้อตกลง ให้ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้เมื่อ
ประเทศดังกล่ำวแจ้งผลกำรจดัตั้งคณะกรรมกำรดังกลำ่ว
ภำยในประเทศนั้นเป็นลำยลักษณอ์ักษรไปยังเลขำธิกำร
อำเซียน 
    ซึ่งกรณีดังกล่ำวไม่ต้องแก้กฎหมำย เนื่องจำกสำมำรถ
ด ำเนินกำรในทำงบริหำรได้ ทั้งนี้ วันท่ี ๔ กันยำยน พ.ศ.
๒๕๕๕ กระทรวงกำรท่องเที่ยว ฯ ได้เสนอคณะรัฐมนตรี
ใหม้ีมติเห็นชอบกำรจัดท ำข้อตกลงฯ และให้น ำข้อตกลง
ดังกล่ำวเสนอรัฐสภำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
   วันท่ี ๑๖ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๕ กำรประชุมร่วมกันของ
รัฐสภำครั้งที่ ๒ (สมัยสำมัญทั่วไป) มีมติให้ควำม
เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและ
กีฬำลงนำมในข้อตกลง  
     ประเทศไทยได้ลงนำมข้อตกลง เมื่อวันท่ี ๙
พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๕๕ และต่อมำได้มีกำรแต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรบุคลำกรวิชำชีพท่องเที่ยวแห่งชำติ และ
คณะกรรมกำรรับรองบุคลำกรวิชำชีพท่องเที่ยว เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ตำม มติคณะรฐัมนตรีวันท่ี 22 
ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๖ มรีำยละเอียดดังกล่ำวมำแล้ว
ข้ำงต้น 

กำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
(ขณะนั้น) เป็นตัวแทน
ประเทศไทยในกำรลงนำม
ข้อตกลง 

*** ขอ้มูลอย่างไม่เป็นทางการ 


