ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดสุโขทัย
ศำลำกลำงจังหวัดสุโขทัย ถนนนิกรเกษม ตำบลธำนี
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : 055610502
E-mail : sukhothai@mots.go.

บทนำ
กองมาตรฐานและก ากับ ความปลอดภั ยนั กท่ อ งเที่ ยว มีจุด เริ่ม ต้น จากการเป็ น “ศูน ย์อ านวยการและบริการ
นักท่องเที่ยว” ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี 2549 ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ภาคการท่องเที่ยวและบริการที่จะดาเนินการเร่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2 ล้านล้านบาท ภายในปี 2558 โดยการฟื้นฟู
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน และสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ สามารถ
เชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ควบคู่กับการส่งเสริม
ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ รวมทั้งดูแลให้นักท่องเที่ยวปลอดภัยจากอาชญากรรม การฉ้อฉล และอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
บกพร่องของผู้ประกอบการ ในปี 2555 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สานักแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว”
ตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 104/2555 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง จัดตั้งสานักแก้ไข
ปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
เมื่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปรับโครงสร้างในปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองมาตรฐาน และ
กากับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว” ตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 513/2559 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2559

อำนำจหน้ำที่ของกองมำตรฐำนและกำกับ
ควำมปลอดภัยนักท่องเที่ยว
มีหน้าที่รับผิดชอบในการกาหนดแนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงในประเทศไทยไปสู่
การปฏิบัติ การอานวยการและรับเรื่องร้องทุกข์จากนักท่องเที่ยวที่ได้รับความเดือดร้อน ความเสียหายหรือประสบภัยจาก
การท่องเที่ยวต่างๆ โดยการติดต่อประสานงาน อานวยการในการให้ความช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธินักท่องเที่ยว การดูแล
ความปลอดภัย และการบรรเทาเหตุเบื้องต้นแก่นักท่องเที่ยว การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน รวมถึง
บริหารจัดการกองทุนช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด

โครงสร้ำงของกองมำตรฐำนและกำกับควำมปลอดภัยนักท่องเที่ยว
กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป

กลุ่มมาตรฐาน
และกากับความ
ปลอดภัย
นักท่องเที่ยว

กลุ่ม แก้ไข
ปัญหาและ
ช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว

กลุ่ม กองทุน
ช่วยเหลือ
เยียวยา
นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ

ภาคกลาง จานวน 23 ศูนย์

ภาคเหนือ จานวน 9 ศูนย์

- ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จานวน 4 ศูนย์
- ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเทีย่ ว จานวน 19 ศูนย์

- ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จานวน 2 ศูนย์
- ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเทีย่ ว จานวน 7 ศูนย์

ภาคใต้ จานวน 14 ศูนย์

ภาคตะวันออก จานวน 7 ศูนย์

- ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จานวน 5 ศูนย์

- ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จานวน 1 ศูนย์

- ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเทีย่ ว จานวน 9 ศูนย์

- ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเทีย่ ว จานวน 6 ศูนย์

ภาคตะวันตก จานวน 5 ศูนย์
- ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จานวน 2 ศูนย์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 20 ศูนย์
- ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จานวน 3 ศูนย์

- ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเทีย่ ว จานวน 3 ศูนย์

- ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเทีย่ ว จานวน 17 ศูนย์

1. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ ตลอดจนพัฒนากลไกระบบเฝ้าระวังและป้องกันภัยที่มีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และเผยแพร่และแจ้งเตือนภัยแก่นักท่องเที่ยว
2. จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมถึงกาหนดและเสนอแนวทางเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงนักท่องเที่ยว และ
การให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
3. ศึกษา กาหนด และพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
4. เฝ้ าระวัง ติดตามสถานการณ์ และตรวจสอบสิ่ งบอกเหตุที่มีผ ลกระทบหรืออาจเกิดผลกระทบต่อความปลอดภั ยของ
นักท่องเที่ยว
5. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการให้ความช่วยเหลือ การอานวยความสะดวก
การแก้ไขปัญหาการหลอกลวง การดูแลความปลอดภัย และการบรรเทาทุกข์แก่นักท่องเที่ยวและผู้ประสบภัยทางการท่องเที่ยว
โดยส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันดาเนินงานให้เกิดเครือข่ายและความเข้มแข็งทั้งระบบ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองท ุนช่วยเหลือเยียวยำนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ
กองทุนช่วยเหลือเยียวยำนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการค่าใช้จ่าย
ในการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วเกิดความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ โดยมิได้เกิดจาก
ความประมาท เจตนา หรือการกระทาที่ผิดกฎหมายของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับ นักท่องเที่ย วชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างรายได้
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ
หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำกำรช่วยเหลือเยียวยำ
1. การจลาจล การก่อการร้าย
2. ภัยธรรมชาติ
3. ถูกทาร้ายร่างกาย
4. ถูกข่มขืน
5. อุบัติเหตุ
6. การหยุดชะงักของการเดินทาง
7. การตกทุกข์ได้ยากเนื่องจากถูกประทุษร้าย
8. อาชญากรรมหรือภัยด้านอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกาหนด
รำยละเอียดกำรช่วยเหลือเยียวยำ
1. การเสี ย ชีวิต การสู ญ เสี ย อวัย วะ สายตา ทุ พ พลภาพถาวรสิ้ น เชิง หรืออัน ตรายสาหั ส ซึ่งรวมถึ ง
ค่าใช้จ่ายในการปลงศพนอกประเทศภูมิลาเนา หรือค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรือกระดูกของนักท่องเที่ยวกลับ
ภูมิลาเนา ไม่เกิน 1,000,000 บาท/คน
2. ค่ารักษาพยาบาลทางการแพทย์ รวมถึงค่าเคลื่อนย้ายภายในประเทศ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
500,000 บาท/คน
3. ความสูญเสียหรือความเสียหายจากการหยุดชะงักของการเดินทาง ไม่เกิน 2,000 บาท/คน/วัน ทั้งนี้
ไม่เกิน 20,000 บาท/คน
4. การฟื้นฟูสภาพจิตใจจากการประสบเหตุจลาจล การก่อการร้าย การประสบเหตุจากภัยธรรมชาติ
และการถูกข่มขืน ไม่เกิน 20,000 บาท/คน
5. ความสูญ เสีย หรือเสียหายจากการถูกประทุษ ร้ายต่อทรัพย์สิน ทาให้ขาดปัจจัยในการดารงชีวิต
ให้เหมาจ่าย 6,000 บาท/คน

ขัน้ ตอนกำรดำเนินงำนของกองท ุนช่วยเหลือ
เยียวยำนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ
รับคำขอรับกำรเยียวยำ
พิจำรณำเอกสำรหลักฐำน

ไม่เข้าหลักเกณฑ์

แจ้งปฏิเสธการเยียวยา

เข้าหลักเกณฑ์

เงินเยียวยาเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ
ตามระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ฯ ข้อ 9 (4) ดุลยพินิจ
ผู้อานวยการกองทุนฯ

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

เงินเยียวยากรณีอื่นๆ เสนอเรื่อง
เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยา
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

เสนอเรื่องเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุน
ช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ

เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
(3 วันทาการ)
แจ้งปฏิเสธการเยียวยา

อนุมัติ

จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา
พิจารณาเอกสารหลักฐาน
เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
(3 วันทาการ)

แบบฟอร์มกำรดำเนินงำนของกองท ุนช่วยเหลือ

เยียวยำนักท่องเที่ยว
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