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คู่มือสําหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตเป็ นมัคคุเทศก์ (ส่ วนภูมิภาค)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวง:กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. ชื่อกระบวนงาน:การออกใบอนุญาตเป็ นมัคคุเทศก์ (ส่วนภูมิภาค)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ธุรกิ จนําเทีย่ วและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์พ.ศ. 2551
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การออกใบอนุญาตเป็ นมัคคุเทศก์ 15/07/2558 12:58
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสํานักงานการท่องเทีย่ วและกี ฬาจังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย พิ ษณุโลก พระนครศรี อยุธยา
กาญจนบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ ชลบุรี หนองคาย นครราชสีมา อุบลราชธานี สุราษฎร์ ธานี กระบี ่ ภูเก็ต สงขลา)
/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ ((ให้ยืน่ เอกสารภายในเวลา 15.00 น.))
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็ นมัคคุเทศก์ต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้
(ก) มีอายุไม่ตาํ่ กว่าสิบแปดปี บริบรู ณ์ในวันยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็ นมัคคุเทศก์
(ข) มีสญ
ั ชาติไทย
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(ค) สําเร็ จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรื อเทียบเท่าในสาขามัคคุเทศก์หรื อสาขาการท่องเที่ยวที่มีวชิ าเกี่ยวกับมัคคุเทศก์
หรื อสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริ ญญาในสาขามัคคุเทศก์หรื อสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ไม่น้อยกว่าที่
คณะกรรมการกําหนดหรื อได้ รับวุฒิบตั รหรื อหนังสือรับรองว่าได้ ผา่ นการฝึ กอบรมวิชามัคคุเทศก์ตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการกําหนด
2) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็ นมัคคุเทศก์ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามดังต่อไปนี ้
(ก) เป็ นโรคพิษสุราเรื อ้ รังหรื อติดยาเสพติดให้ โทษหรื อเป็ นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกําหนด
(ข) เป็ นผู้อยูใ่ นระหว่างถูกสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตเป็ นมัคคุเทศก์หรื อใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว
(ค) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรือใบอนุญาตเป็ นมัคคุเทศก์และยังไม่พ้นกําหนดห้ าปี นับถึงวันยื่น
คําขอรับใบอนุญาตเป็ นมัคคุเทศก์
(ง) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรื อใบอนุญาตเป็ นมัคคุเทศก์
(จ) เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป็ นผู้นําเที่ยวมาแล้ วยังไม่ถึงห้ าปี นับถึงวันยื่นคําขอรับ
3) กรณีคําขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกําหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลาที่
กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4) พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคํา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
5) ระยะเวลาการให้ บริการตามคูม่ ือเริ่ มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคําขอได้ ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
รับแบบคําขอตรวจสอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
30 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน

หมายเหตุ

((เริ่ มนับ

3/8

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ความครบถ้ วนของเอกสาร

การพิจารณา

2)

ออกใบนัดรับใบอนุญาต
เป็ นมัคคุเทศก์และบัตร
ประจําตัวมัคคุเทศก์

10 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
ทะเบียนธุรกิจนํา
เที่ยวและ
มัคคุเทศก์สาขา
(เชี ยงใหม่
เชียงราย
พิษณุโลก
พระนครศรี อยุธย
า กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์
ชลบุรี หนองคาย
นครราชสีมา
อุบลราชธานี สุ
ราษฎร์ ธานี
กระบี ่ ภูเก็ต
สงขลา)
สํานักงาน
ทะเบียนธุรกิจนํา
เที่ยวและ
มัคคุเทศก์สาขา
(เชียงใหม่
เชี ยงราย
พิ ษณุโลก
พระนครศรี อยุธย
า กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์
ชลบุรี หนองคาย
นครราชสีมา
อุบลราชธานี สุ
ราษฎร์ ธานี

หมายเหตุ

ระยะเวลาการ
ให้ บริการเมื่อ
เอกสารครบถ้ วน
ถูกต้ อง))

(-)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา

- ถ่ายภาพติดบัตรประจําตัว 5 วันทําการ
มัคคุเทศก์
- พิจารณาข้ อกฎหมาย
- พิจารณาความถูกต้ องของ
ข้ อมูลที่บนั ทึกลงในระบบ
- กลัน่ กรองความถูกต้ อง/
วิเคราะห์
- ให้ ความเห็นเสนอนาย
ทะเบียน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนลงนาม
ใบอนุญาตเป็ นมัคคุเทศก์

3)

4)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

1 วันทําการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กระบี ่ ภูเก็ต
สงขลา)
สํานักงาน
(-)
ทะเบียนธุรกิจนํา
เที่ยวและ
มัคคุเทศก์สาขา
(เชียงใหม่
เชี ยงราย
พิ ษณุโลก
พระนครศรี อยุธย
า กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์
ชลบุรี หนองคาย
นครราชสีมา
อุบลราชธานี สุ
ราษฎร์ ธานี
กระบี ่ ภูเก็ต
สงขลา)
สํานักงาน
(-)
ทะเบียนธุรกิจนํา
เที่ยวและ
มัคคุเทศก์สาขา
(เชียงใหม่
เชี ยงราย
พิ ษณุโลก
พระนครศรี อยุธย
า กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์
ชลบุรี หนองคาย
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
นครราชสีมา
อุบลราชธานี สุ
ราษฎร์ ธานี
กระบี ่ ภูเก็ต
สงขลา)

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วันทําการ
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิ
้
บตั ริ าชการมาแล้ ว 7 วันทําการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)
3)
4)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
สําเนาทะเบียน
บ้ าน
ใบสําคัญการ
เปลี่ยนชื่อ
ทะเบียนสมรส

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
((พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง))
((พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง))
((พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง))
((พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง))

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

แบบคําขอ
ใบอนุญาตเป็ น

สํานักงานทะเบียน 1
ธุรกิจนําเที่ยวและ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(-)
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
มัคคุเทศก์
(สธก.10)

2)

กรณีจบ
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ให้ ยื่น
ปริญญาบัตรหรื อ
หนังสือรับรองว่า
จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
และสําเนา
ใบรับรองผล
การศึกษา (ทราน
สคริปต์) หรื อ
กรณีผา่ นการ
ฝึ กอบรมให้ ยื่น
สําเนาวุฒิบตั ร
หรื อหนังสือ
รับรองว่าได้ ผา่ น
การฝึ กอบรม

มัคคุเทศก์สาขา
(เชียงใหม่
เชียงราย
พิ ษณุโลก
พระนครศรี อยุธยา
กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์
ชลบุรี หนองคาย
นครราชสีมา
อุบลราชธานี สุ
ราษฎร์ ธานี กระบี ่
ภูเก็ต สงขลา)
1
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ

((ยื่นเอกสารฉบับ
จริงแสดงต่อ
เจ้ าหน้ าที่ด้วย
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง))
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ที่

3)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
มัคคุเทศก์ตาม
หลักสูตรที่
คณะกรรมการ
กําหนด
ใบรับรองของผู้ แพทยสภา
ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
(ใบรับรองแพทย์)

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ

((ไม่เกิน 30 วัน
พร้ อมประทับตรา
ของ
สถานพยาบาล ))

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็ นมัคคุเทศก์
ค่ าธรรมเนียม200 บาท
หมายเหตุ ((ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ))

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเลขที่ 4 ถนนราชดําเนินนอกแขวงวัดโสม
มนัสเขตป้อมปราบศัตรูพา่ ยกรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ 0 22831500 โทรสาร 0 2356 0709 www.mots.go.th
หมายเหตุ(เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08.30-16.30 น.)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนสํานักงานการท่องเทีย่ วและกี ฬาจังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก
พระนครศรี อยุธยา กาญจนบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ ชลบุรี หนองคาย นครราชสีมา อุบลราชธานี สุราษฎร์ ธานี
กระบี ่ ภูเก็ต สงขลา)
หมายเหตุ(เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08.30-16.30 น.)
** หมายเหตุ : สามารถเพิม่ เติมช่องทางการร้ องเรี ยนได้
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอใบอนุญาตเป็ นมัคคุเทศก์ (สธก.10)
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(-)

19. หมายเหตุ
-

วันที่พมิ พ์
สถานะ

17/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย
นิภาธรรมธรานุกลุ
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

