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ค ำน ำ 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
หรือ อพท. ได้จัดท ามาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ส าหรับเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนส าหรับองค์กรต่างๆ ที่มีบทบาท    
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งนับว่ามีบทบาทส าคัญอย่างมากในการส่งเสริม    
ให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยได้มีการน ามาตรฐานดังกล่าวไปส่งเสริมให้กับองค์กร
ที่มีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษของ อพท.  ให้สามารถ
บริหารจัดการได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และมีแนวคิดที่มุ่งสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนในท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น เพื่อการประชาสัมพันธ์และเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรที่
ด าเนินการผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเพื่อความ
เข้าใจในการใช้เครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ให้มีความเหมาะสม อพท. จึงได้จัดท า
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้ตราสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนขึ้น ให้กับองค์กรที่ด าเนินการผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องการใช้ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวได้ทราบและใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
 
 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
 เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้งำน 

ตรำสัญลักษณ์มำตรฐำนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 

1. ขอบข่ำย  

เอกสารฉบับนี้ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ รูปแบบ เงื่อนไข และการระงับใช้   
เครื่องหมายตราสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ขององค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. 
โดยเครื่องหมายตราสัญลักษณ์นี ้อพท. และองค์กรที่ด าเนินการผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแล้วเท่านั้นถึงมีสิทธิ์น าไปใช้ได้ และการน า
เครื่องหมายตราสัญลักษณ์นี้ไปแสดง ณ แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่จัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับการทวน
สอบร่วมกับองค์กรเท่านั้น ซึ่งการน าไปใช้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ อพท. 
ก าหนดไว้ 

2. บทนิยำม 

2.1 มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึง ข้อก าหนดส าหรับ
เป็นขั้นตอนในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย การวางแผน    
การน าไปปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุง เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการด าเนินงาน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งส่งผลให้เกิด
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

2.2 ตราสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึง ตรา
สัญลักษณ์ที่ก าหนดโดย อพท. และใช้แสดงถึงการด าเนินการผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “ตราสัญลักษณ์” 
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3. ตรำสัญลักษณ์มำตรฐำนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 

3.1 รูปแบบ สี และสัดส่วนของตราสัญลักษณ์ 

 สีของตราสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน    
ให้เป็นไปตามรหัสสีระบบ CMYK ดังนี้ 
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ที ่ สี รหัสสี 
1 สีขาว #FFFFFF 
2 สีชมพู #F27693 
3 สีส้ม #F7914E 
4 สีเขียว 1 #9FCD59 
5 สีเขียว 2 #7AC143 
6 สีเขียว 3 #3AB98D 
7 สีเขียว 4 #81BD41 
8 สีเขียว 5 #00953B 
9 สีเขียว 6 #00833E 
10 สีเขียว 7 #006937 
11 สีชมพู 2 #F0503E 
12 สีส้ม 2 #A47F3C 
13 สีเขียว 8 #607441 
14 สีเขียว 9 #3BB54A 
15 สีเขียว 10 #00B055 

 รูปแบบและสัดส่วนของตราสัญลักษณ์ส าหรับองค์กรที่ด าเนินการผ่าน
ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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3.2 กรณีที่ไม่ใช้สีตามที่ก าหนดไว้ อาจใช้สีอื่นที่เป็นสีเดียว (Single Color) ได้ 
แต่ต้องใช้สีที่สามารถเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับสีพื้นด้านหลัง 

3.3 ตราสัญลักษณ์ถือเป็นทรัพย์สินของ อพท. ซึ่ง อพท. สามารถน าไปใช้ใน
รูปแบบและกิจกรรมใดๆ ของ อพท. ได้ 

3.4 อพท. อนุญาตให้เฉพาะองค์กรที่ด าเนินการผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน   
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ใช้ตราสัญลักษณ์ได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 4 ตามที่ อพท. 
ก าหนด 

4. เงื่อนไขกำรใช้เครื่องหมำยตรำสัญลักษณ์มำตรฐำนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 

ส ำหรับองค์กรที่ด ำเนินกำรผ่ำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 

4.1 การใช้ตราสัญลักษณ์ส าหรับองค์กรที่ด าเนินการผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้เป็นไปตามรูปแบบ สี และสัดส่วน ที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ 3.1 

4.2 องค์กรที่ด าเนินการผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนเท่านั้น จึงจะสามารถมีสิทธิแสดงตราสัญลักษณ์ดงักล่าว 

4.3 กรณีไม่ใช้สีตามที่ก าหนดอาจใช้สีอื่นที่เป็นสีเดียว (Single Color) ได้แต่
ต้องใช้สีที่สามารถเห็นได้ชัดเจนเมื่อเทียบกับสีพื้นด้านหลัง 

4.4 การน าตราสัญลักษณ์ไปแสดงต้องระบุปี ค.ศ. ล่าสุด ก ากับ ปีที่องค์กร
ได้รับมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ไว้ด้านล่างและกึ่งกลางของตราสัญลักษณ์เสมอ 

4.5 ขนาดของตราสัญลักษณ์ให้เป็นไปตามความเหมาะสมขนาดเล็กที่สุดต้องมี
ขนาดกว้างไม่ต่ ากว่า 15 มิลลิเมตร 

4.6 องค์กรที่ด าเนินการผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนสามารถน าตราสัญลักษณ์ไปแสดงบนเอกสาร และ/หรือ วัสดุเผยแพร่ เช่น แผ่น
ป้าย แผ่นพับ สื่อต่างๆ เพื่อการเผยแพร่ หรือโฆษณาได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ขอบข่ายและระยะเวลาตามที่ อพท. ก าหนดเท่านั้น 



 

 
6 

4.7 องค์กรที่ด าเนินการผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน ต้องไม่แสดงตราสัญลักษณ์ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิด
ความเสียหาย หากฝ่าฝืน อพท. มีอ านาจพิจารณาด าเนินการระงับการใช้ตราสัญลักษณ์ 

4.8 สิทธิในการใช้ตราสัญลักษณ์ไม่สามารถโอนถ่ายให้กับองค์กรหรือผู้อื่นได้ 

4.9 ในกรณีที่จ าเป็น อพท. อาจก าหนดหลักเกณฑ์ ในการใช้ตราสัญลักษณ์
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ องค์กรที่ด าเนินการผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด
เพิ่มเติมด้วย 

4.10 อพท. จะเป็นผู้ควบคุม ดูแลให้องค์กรที่ ด าเนินการผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้
ตราสัญลักษณ์ 

5. กำรระงับใช้ตรำสัญลักษณ์มำตรฐำนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 

กรณีที่มีการถูกระงับใช้ ต้องระงับการใช้ตราสัญลักษณ์ รวมทั้ง การใช้เอกสาร 
สิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณาใดๆ ที่มีตราสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนแสดงอยู่ทนัที 
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ภำคผนวก ก 

ตัวอย่างการใช้สี และวิธีแก้ปัญหาบนพื้นหลังของตราสัญลักษณ์ 
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 สีเทา  สีด า 
  
 
 
 
 

 สีขาว 
 
 
 
 
 
 

 สีเดียว 
 
 
 
 
 

 การวางบนพื้นหลังสี 
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