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คู่มือสําหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวประเภทนิตบิ ุคคล (กรณีท่ วั ไป) (ส่ วน
ภูมิภาค)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวง:กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. ชื่อกระบวนงาน:การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวประเภทนิตบิ คุ คล (กรณีทวั่ ไป) (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 พรบ.ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์พ.ศ. 2551
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวประเภทนิตบิ คุ คล
(กรณีทวั่ ไป) 15/07/2558 11:31
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสํานักงานการท่องเทีย่ วและกี ฬาจังหวัด (เชี ยงใหม่ 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
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1) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้
(ก) เป็ นนิตบิ คุ คลตามกฎหมายไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อดําเนินกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวถ้ าเป็ นห้ างหุ้นส่วนนิตบิ คุ คล
ั ชาติไทยถ้ าเป็ นบริษัทจํากัดหรื อบริษัทมหาชนจํากัดทุน
ผู้เป็ นหุ้นส่วนประเภทไม่จํากัดความรับผิดต้ องเป็ นผู้มีสญ
ของบริษัทไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าสิบเอ็ดต้ องเป็ นของบุคคลธรรมดาซึง่ มีสญ
ั ชาติไทยและกรรมการของบริษัทเกินกึง่ หนึง่
ต้ องเป็ นผู้มีสญ
ั ชาติไทย
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามดังนี ้
(ข) กรรมการหรื อผู้มีอํานาจจัดการแทนนิตบิ คุ คลต้ องมีคณ
คุณสมบัติ
-มีอายุไม่ตํ่ากว่ายี่สบิ ปี บริ บรู ณ์ในวันยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว
- มีสญ
ั ชาติไทย
- มีภมู ิลําเนาหรื อถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย
ลักษณะต้ องห้ าม
- เป็ นบุคคลล้ มละลายหรื ออยูใ่ นระหว่างถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์
- เป็ นบุคคลวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบหรือเป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อเสมือนไร้ ความสามารถ
- เป็ นผู้อยูใ่ นระหว่างถูกสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรื อใบอนุญาตเป็ นมัคคุเทศก์
- เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรื อใบอนุญาตเป็ นมัคคุเทศก์และยังไม่พ้นกําหนดห้ าปี นับถึงวันยื่น
คําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว
- เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป็ นผู้นําเที่ยวมาแล้ วยังไม่ถงึ ห้ าปี นับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว

2) ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามดังต่อไปนี ้
(ก) เป็ นนิตบิ คุ คลที่มีลกั ษณะต้ องห้ ามคือเป็ นผู้อยูใ่ นระหว่างถูกสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรื อ
ใบอนุญาตเป็ นมัคคุเทศก์เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรื อใบอนุญาตเป็ นมัคคุเทศก์และยังไม่พ้น
กําหนดห้ าปี นับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว
(ข) มีผ้ เู ป็ นหุ้นส่วนซึง่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามคือเป็ นผู้อยูใ่ นระหว่างถูกสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรื อ
ใบอนุญาตเป็ นมัคคุเทศก์เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรื อใบอนุญาตเป็ นมัคคุเทศก์และยังไม่พ้น
กําหนดห้ าปี นับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรือซึง่ พ้ นจากการเป็ นหุ้นส่วนของห้ างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลที่มีลกั ษณะต้ องห้ ามคือเป็ นบุคคลล้ มละลายหรื ออยูใ่ นระหว่างถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์มาแล้ วยังไม่ถึงห้ าปี นับถึงวันยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว
(ค) มีผ้ ถู ือหุ้นซึง่ ถือหุ้นเกินร้ อยละห้ ามีลกั ษณะต้ องห้ ามคือเป็ นผู้อยูใ่ นระหว่างถูกสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนํา
เที่ยวหรื อใบอนุญาตเป็ นมัคคุเทศก์เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรื อใบอนุญาตเป็ นมัคคุเทศก์และ
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ยังไม่พ้นกําหนดห้ าปี นับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรื อซึง่ พ้ นจากการเป็ นกรรมการหรื อผู้มี
อํานาจจัดการแทนนิตบิ คุ คลที่มีลกั ษณะต้ องห้ ามคือเป็ นบุคคลล้ มละลายหรื ออยูใ่ นระหว่างถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์มาแล้ วยังไม่
ถึงห้ าปี นับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว

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
ในส่วนของเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนําเที่ยว (เลือก 1 แบบ)
- กรณีเป็ นหนังสือคํ ้าประกันธนาคาร (ตามแบบที่กําหนด)
- กรณีเป็ นเงินสด/แคชเชียร์ เช็คสัง่ จ่ายกรมการท่องเที่ยวเพื่อ(ชื่อนิตบิ คุ คลที่ขอรับใบอนุญาตฯ) จํานวนเงิน
(หลักประกัน) บาท
(กรณีเงินสด/แคชเชียร์ เช็คให้ นําสําเนาหนังสือรับรองของบริ ษัทไม่เกิน 1 เดือนแสดงต่อธนาคาร 1 ชุด)
อัตราหลักประกันการประกอบธุรกิจนําเที่ยว
- ทัว่ ไปรหัส 11/xxxxxหลักประกัน 200,000 บาท
- นําเที่ยวจากต่างประเทศรหัส 14/xxxxx หลักประกัน 100,000 บาท
- ในประเทศรหัส 12/xxxxx หลักประกัน 50,000 บาท
- เฉพาะพื ้นที่รหัส 13/xxxxxหลักประกัน 10,000 บาท

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

รับแบบคําขอตรวจสอบ
ความครบถ้ วนของเอกสาร

30 นาที

การพิจารณา

ออกใบนัดรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจนําเที่ยว

10 นาที

1)

2)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
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
นครราชสีมา
อุบลราชธานี สุ

หมายเหตุ

((เริ่มนับ
ระยะเวลาการ
ให้ บริ การเมื่อ
เอกสารครบถ้ วน
ถูกต้ อง ))

(-)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

การพิจารณา

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

4)

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
ราษฎร์ ธานี
กระบี ่ ภูเก็ต
สงขลา)
-พิจารณาข้ อกฎหมาย
13 วันทําการ สํานักงาน
(-)
- ตรวจสถานประกอบการ
ทะเบียนธุรกิจนํา
- พิจารณาความถูกต้ องของ
เที่ยวและ
ข้ อมูลที่บนั ทึกลงในระบบ
มัคคุเทศก์สาขา
- กลัน่ กรองความถูกต้ อง/
(เชียงใหม่
เชี ยงราย
วิเคราะห์
พิ ษณุโลก
- ให้ ความเห็นเสนอนาย
พระนครศรี อยุธย
ทะเบียน
า กาญจนบุรี
- วางหลักประกัน
ประจวบคีรีขนั ธ์
- ชําระค่าธรรมเนียม
ชลบุรี หนองคาย
นครราชสีมา
อุบลราชธานี สุ
ราษฎร์ ธานี
กระบี ่ ภูเก็ต
สงขลา)
นายทะเบียนลงนาม
1 วันทําการ สํานักงาน
(-)
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ทะเบียนธุรกิจนํา
นําเที่ยว
เที่ยวและ
มัคคุเทศก์สาขา
(เชียงใหม่
เชี ยงราย
พิ ษณุโลก
พระนครศรี อยุธย
า กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์
รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

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

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วันทําการ
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิ
้
บตั ริ าชการมาแล้ ว 15 วันทําการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
กรมการปกครอง 0
บัตรประจําตัว
ประชาชน

1)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
((บัตรประชาชน
ของผู้มีอํานาจ
จัดการแทนและ
กรรมการทุกท่าน
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
กรณีมีกรรมการ
ต่างชาติแนบ
สําเนาพาสปอร์ ต
และสําเนา
ใบอนุญาตทํางาน
ในประเทศไทย
(Work Permit)
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

ใบสําคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า
บุคคล

0

1

ฉบับ

2)

3)

4)

หมายเหตุ
จํานวน 1 ชุด
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง ))
((ทะเบียนบ้ าน
ของผู้มีอํานาจ
จัดการแทนและ
กรรมการทุกท่าน
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง))
((ใบเปลี่ยนชื่อ–
สกุลหรื อเอกสาร
สําคัญการเปลี่ยน
ชื่อ–สกุลของ
กรรมการ/ผู้มี
อํานาจจัดการ
แทนพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง )
)
((หนังสือรับรองว่า
บริษัทได้ จด
ทะเบียนตาม
ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์
ไม่เกิน 6 เดือน
พร้ อม
วัตถุประสงค์
(กรรมการไทยเกิน
กึ่งหนึง่ และ
กรรมการไทยเป็ น
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ผู้มีอํานาจลง
ลายมือชื่อและ
ประทับตราบริษัท
ตาม
พระราชบัญญัติ
ธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก์พ.ศ.
2551) และที่อยู่
สํานักงานสาขา
(ถ้ ามี))
)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคําข
ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจนํา
เที่ยวประเภทนิติ
บุคคล (สธก.2)

1)

สํานักงานทะเบียน 1
ธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก์สาขา
(เชี ยงใหม่
เชียงราย
พิษณุโลก
พระนครศรี อยุธยา
กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์
ชลบุรี หนองคาย
นครราชสีมา
อุบลราชธานี สุ
ราษฎร์ ธานี กระบี ่
ภูเก็ต สงขลา)

0

ฉบับ

หมายเหตุ
((กรรมการ/ผู้มี
อํานาจจัดการ
แทนลงลายมือชื่อ
และประทับตรา
บริษัท))
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ที่

2)

3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
บัญชีรายชื่อผู้ถือ สํานักงานทะเบียน 1
ธุรกิจนําเที่ยวและ
หุ้น (บอจ.5)
มัคคุเทศก์สาขา
(เชี ยงใหม่
เชียงราย
พิษณุโลก
พระนครศรี อยุธยา
กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์
ชลบุรี หนองคาย
นครราชสีมา
อุบลราชธานี สุ
ราษฎร์ ธานี กระบี ่
ภูเก็ต สงขลา)
หนังสือบริ คณห์ กรมพัฒนาธุรกิจ 1
การค้ า
สนธิ (บอจ.2)

ข้ อบังคับของ
บริษัทหรื อ
รายงานการ
ประชุมจัดตัง้
บริษัท (กรณีไม่มี
ข้ อบังคับ)
รายการจด
ทะเบียนจัดตัง้
ห้ างหุ้นส่วน
สามัญจด
ทะเบียนหรื อห้ าง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

((ฉบับประชุมผู้ถือ
หุ้นปี ปั จจุบนั
รับรองโดย
กระทรวงพาณิชย์
รับรองไม่เกิน 6
เดือนบุคคล
ธรรมดาสัญชาติ
ไทยถือหุ้น 51
เปอร์ เซ็นต์ ))

0

ชุด

((รับรองโดย
กระทรวงพาณิชย์
รับรองไม่เกิน 6
เดือน ))
((รับรองโดย
กระทรวงพาณิชย์
รับรองไม่เกิน 6
เดือน))

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

1

0

ชุด

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

1

0

ชุด

((รับรองโดย
กระทรวงพาณิชย์
รับรองไม่เกิน 6
เดือน))
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ที่

6)

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หุ้นส่วนจํากัด
(หส.2)
ตัวอย่างรอยตรา ประทับบริ ษัท 2
ตรา

รูปถ่ายด้ านหน้ า และด้ านใน
สํานักงาน - รูป
ถ่ายด้ านหน้ า
สํานักงานเห็นตัว
อาคารทังหลั
้ ง
โดยแสดงเลข
ที่ตงและป
ั้
้ ายชื่อ
สํานักงานชัดเจน
จํานวน 2 รูป
(ป้ายชื่อต้ องเป็ น
ภาษาไทยและมี
ลักษณะคงทน
ถาวรและรูปถ่าย
แบบล้ างอัด
ภาพสีขนาด 4 x
6 นิ ้ว) - รูปถ่าย
ด้ านในสํานักงาน
จํานวน 2 รูป
(รูปถ่ายแบบล้ าง
อัดภาพสีขนาด 4

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

0

ฉบับ

4

1

ฉบับ

หมายเหตุ

((กรรมการ/ผู้มี
อํานาจจัดการ
แทนลงลายมือชื่อ
และประทับตรา
บริษัท)
)
((กรรมการ/ผู้มี
อํานาจจัดการ
แทนลงลายมือชื่อ
และประทับตรา
บริษัททังนี
้ ้หากมี
สํานักงานสาขาให้
ยื่นเอกสารรูปถ่าย
ด้ านหน้ า
สํานักงานสาขา
จํานวน 2 รูปและ
ด้ านในสํานักงาน
สาขาจํานวน 2 รูป
เพิ่มด้ วย))
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
x 6 นิ ้ว)
แผนที่ตงั ้
สํานักงาน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

-

1

0

ฉบับ

กรมที่ดนิ

1

0

ชุด

สํานักงาน
0
คณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย

1

ชุด

((มีอายุกรมธรรม์
ไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี
นับแต่วนั ที่ยื่นคํา
ขอ))

-

0

ชุด

((แนบสําเนาบัตร
ประชาชน
กรรมการ/ผู้มี
อํานาจจัดการ

8)

หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์หรื อ
9) สิทธิครอบครอง
สถานที่ที่ใช้ เป็ น
สํานักงาน
กรมธรรม์
ประกันภัย
ประกันอุบตั เิ หตุ
ให้ กบั
นักท่องเที่ยว
10)
มัคคุเทศก์และ
ผู้นําเที่ยวใน
ความคุ้มครอง
ตามที่กฎหมาย
กําหนด
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
11)
แสตมป์ 30 บาท

หมายเหตุ

1

((กรรมการ/ผู้มี
อํานาจจัดการ
แทนลงลายมือชื่อ
และประทับตรา
บริษัททังนี
้ ้หากมี
สํานักงานสาขาให้
ยื่นเอกสารแผน
ที่ตงของสํ
ั้
านักงาน
สาขาเพิม่ ด้ วย))
((หากมีสาํ นักงาน
สาขาให้ ยื่น
หลักฐานของ
สาขาเพิม่ ด้ วย))
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ใบนําส่ง
หลักประกัน

12)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

สํานักงานทะเบียน 2
ธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก์สาขา
(เชี ยงใหม่
เชียงราย
พิษณุโลก
พระนครศรี อยุธยา
กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์
ชลบุรี หนองคาย
นครราชสีมา
อุบลราชธานี สุ
ราษฎร์ ธานี กระบี ่
ภูเก็ต สงขลา)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว
ค่ าธรรมเนียม2,000 บาท
หมายเหตุ ((ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ))
2)

ค่ าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนําเที่ยวรายสองปี

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
แทนลงลายมือชื่อ
และประทับตรา
บริษัทและสําเนา
บัตรประชาชนของ
ผู้รับมอบอํานาจ
จํานวน 1 ชุด
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง))
((กรรมการ/ผู้มี
อํานาจจัดการ
แทนลงลายมือชื่อ
และประทับตรา
บริษัท))
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ค่ าธรรมเนียม1,000 บาท
หมายเหตุ ((ค่าธรรมเนียมต่อครัง้ ))

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
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 องเรียนสํานักงานการท่องเทีย่ 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)
เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวนิตบิ คุ คล (สธก.2)
(-)

19. หมายเหตุ
-

วันที่พมิ พ์
สถานะ

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