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กฎกระทรวง
แบบ รายละเอียด และวิธีการแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับการดาเนินกิจการของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระท าได้ โ ดยอาศั ย อ านาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินกิจการดังต่อไปนี้ ต่อนายทะเบียน
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปี
(๑) ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ให้ส่งสาเนากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ
ที่ทาประกันให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นาเที่ยว
(๒) ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวซึ่งเป็นนิติบุคคล ให้ส่งเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(ก) สาเนากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุที่ทาประกันให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นาเที่ยว
(ข) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลนั้นในเวลาที่มีการแจ้งข้อมูลที่รับรองโดยนายทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท
ข้อ ๒ ให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ น าเที่ ย วแจ้ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การมอบงานให้ แ ก่ มั ค คุ เ ทศก์
ที่ รั บท างานให้ แ ก่ต น พร้อ มทั้ ง เอกสารและหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ นายทะเบี ย นภายในระยะเวลา
ที่นายทะเบียนกาหนด
ข้อ ๓ การส่ ง เอกสารและหลั ก ฐานประกอบการแจ้ ง ข้ อ มู ล ตามข้ อ ๑ และข้ อ ๒
ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวอาจส่งในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือมอบหมายให้
บุคคลอื่นดาเนินการแทนก็ได้
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ข้อ ๔ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนนิติบุคคล
ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว ให้ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวแจ้งข้อมูลการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
จดทะเบี ย นดั ง กล่ า วต่ อ นายทะเบี ย นตามแบบ สธก. ๖ ท้ า ยกฎกระทรวงนี้ พร้ อ มทั้ ง เอกสาร
และหลักฐานแสดงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนที่รับรองโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ชุมพล ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สธก.๖
แบบการแจ้งการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว
วันที่...............เดือน...................พ.ศ. .......................
เรียน นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา
บริษัท/บริษัทมหาชนจํากัด/ห้างหุน้ ส่วนจํากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน...............................................................
.....................................................................................................................................................................................................
โดยนาย/นาง/นางสาว....................................................................................เป็นกรรมการหรือผูม้ ีอํานาจจัดการแทนนิตบิ ุคคล
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรเลขที.่ .............................................ออกให้ ณ สรรพากรเขตพื้นที่..................................................
สรรพากรจังหวัด..............................................................เมื่อวันที่...............เดือน............................................พ.ศ. ...................
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวเลขที่.............................ประเภท........................................ออกให้วันที่..................................
มีความประสงค์แจ้งการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็นผูป้ ระกอบธุรกิจนําเที่ยว คือ
เปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล เป็น.........................................................................................................................
โดยใช้ชื่อสํานักงานเป็นภาษาไทยว่า.............................................................................................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษว่า.................................................................................อ่านว่า............................................................................
เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงาน เป็น เลขที่.................อาคาร........................................................ชั้น....................
ห้องเลขที่.....................หมู่ท.ี่ ..........หมู่บ้าน.............................ตรอก/ซอย..........................................ถนน..................................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์..................
โทรศัพท์........................................โทรสาร....................................................
No………………………Building……………..………………………..………………Floor….……………..Room………..………..Moo…….……….
Muban………….…………….Trok/Soi…………………….…Road……………..…………Tambon/Khwaeng……………………………………
Amphoe/Khet…….............………….Province……………….…………………Postcode……….………Telephone…………….…………
Fax………………….……………Email…………………………………………….Website……………………………………………………….
เพิ่ ม /ยกเลิ ก สาขา จํ านวน.......................แห่ง (กรณีเ พิ่ ม สาขา ให้ ติด ภาพถ่ ายและจั ดทํ า แผนที่
ที่ตั้งสํานักงานสาขา)
เปลี่ยนแปลง หุ้นส่วน/กรรมการ/หุ้นส่วนผู้จดั การ/กรรมการผู้มอี ํานาจ...........................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
อื่นๆ ...............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้า...................................................................................................... ในฐานะกรรมการผู้มีอํานาจ หรือ
ผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล ขอรับรองว่าไม่มีลัก ษณะต้อ งห้ามเป็นบุคคลล้มละลายหรือ อยู่ร ะหว่างถูก พิทักษ์ทรัพ ย์
เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ และขอรับรองว่า
ข้อความ เอกสาร และหลักฐานที่แนบทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ...................................................................ผู้แจ้ง
(..................................................................)
กรรมการ/ผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล

ภาพถ่ายของสํานักงานสาขา

ขอรับรองว่าเป็นภาพถ่ายของสํานักงานสาขา...........................................................................................................จริง
ลงชื่อ...................................................................ผู้แจ้ง
(..................................................................)
กรรมการ/ผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล

แผนที่ตั้งของสํานักงานสาขา

ขอรับรองว่าเป็นแผนทีต่ ั้งของสํานักงานสาขา...........................................................................................................จริง
ลงชื่อ...................................................................ผู้แจ้ง
(..................................................................)
กรรมการ/ผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้นายทะเบียนมีอานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินกิจการที่กาหนดเป็นครั้งคราวหรือประจา ตามแบบ รายละเอียด และวิธีการ
ที่กาหนดในกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

