
  กรมการท่องเท่ียว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา 
  สนามกีฬาแห่งชาติ  ถนนพระราม ๑  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๐๑ ๑๑๑๑  www.tourismcentre.go.th  

 

 

 
1.  แบบคําขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (สธก.๑๐ ในหน้าท่ี 3)  
2.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง   
3.  สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
4.  ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ใบรับรองแพทย)์ ไม่เกิน 1 เดือน พร้อมประทับตราของสถานพยาบาล 
5.  สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองว่าจบการศึกษา และสําเนาทรานสคริป พรอ้มรับรองสําเนาถูกต้อง/ 
     หรือสําเนาวุฒิบัตร หรือหนังสอืรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ ตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการกําหนด  
     พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
6.  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จํานวน 200 บาท  

(เตรียมเอกสารอย่างละ  1 ชุด) 

***ย่ืนเอกสารฉบับจริงแสดงต่อเจ้าหน้าทีด่้วย*** 
 

 

1.  แบบคําขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (สธก.๑๐ ในหน้าท่ี 3) 
2.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง   
3.  ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ใบรับรองแพทย)์ ไม่เกิน 1 เดือน พร้อมประทับตราของสถานพยาบาล 
4.  บัตรประจําตัวมัคคุเทศก์ (บัตรเดิม) และสําเนาบัตรประจําตัวมัคคุเทศก์ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
     (กรณีบัตรสูญหาย ยื่นหลักฐานใบแจ้งความ)  
5.  สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
6.  ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (กรณีสูญหาย ยื่นหลักฐานใบแจ้งความ) 
7.  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จํานวน 200 บาท 

(เตรียมเอกสารอย่างละ  1 ชุด) 
 

***ย่ืนเอกสารฉบับจริงแสดงต่อเจ้าหน้าทีด่้วย*** 

*หมายเหตุ   ต่ออายุใบอนุญาต ให้ย่ืนต่อก่อนใบอนญุาตหมดอายุ ภายใน 120 วัน 
       กรณีใบอนุญาตหมดอายุไปแล้ว ให้ย่ืนเอกสารหลกัฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคเุทศก์ (ขอใหม่) 
 

ติดตอ่ราชการ โปรดแต่งกายสุภาพ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-4011111,02-2194029 - 30,02-2194010-7 ต่อ 133,144  
โทรสาร 02-2194031 

 
 
 
 

สธก.10 

เอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์  (ขอใหม)่ 
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  กรมการท่องเท่ียว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา 
  สนามกีฬาแห่งชาติ  ถนนพระราม ๑  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๐๑ ๑๑๑๑  www.tourismcentre.go.th  

 

 
 

 
       
 
 

 

1.  แบบคําขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (สธก.๑๐ ในหน้าท่ี 3) 
2.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง   
3.  บัตรประจําตัวมัคคุเทศก์ และสําเนาบัตรประจําตัวมัคคุเทศก์ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
     (กรณีสูญหาย ยื่นหลักฐานใบแจ้งความ) 
4.  ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์  (กรณีสูญหาย ยื่นหลักฐานใบแจ้งความ) 
5.  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จํานวน 200 บาท 
 

 (เตรียมเอกสารอย่างละ  1 ชุด) 

***ยื่นเอกสารฉบับจริงแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีด้วย*** 
 
   
 
       
 
 

1.  แบบคําขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (สธก.๑๐ ในหน้าท่ี 3) 
2.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
3.  สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือเอกสารสําคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
4.  สําเนาทะเบียนบ้านท่ีเปลี่ยนชื่อ-สกุลแล้ว พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง   
5.  บัตรประจําตัวมัคคุเทศก์ และสําเนาบัตรประจําตัวมัคคุเทศก์ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
6.  ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 
7.  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จํานวน 200 บาท 
 

 (เตรียมเอกสารอย่างละ  1 ชุด) 

***ย่ืนเอกสารฉบับจริงแสดงต่อเจ้าหน้าทีด่้วย*** 
ติดตอ่ราชการ โปรดแต่งกายสุภาพ 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-4011111,02-2194029 - 30,02-2194010-7 ต่อ 133,144  

โทรสาร 02-2194031 
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เอกสารหลกัฐานประกอบคําขอใบอนุญาตเป็นมัคคเุทศก ์ 
กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล 

 

สธก.10 



  กรมการท่องเท่ียว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา 
  สนามกีฬาแห่งชาติ  ถนนพระราม ๑  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๐๑ ๑๑๑๑  www.tourismcentre.go.th  

  

    

แบบคําขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 
        
             ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ขอใหม)่                                                 ขอต่ออายุ เลขท่ีใบอนุญาต_____________________ 
        บัตรชํารุด สญูหาย.หรือ.ถูกทําลาย.เลขท่ีใบอนุญาต________________          เปลี่ยนช่ือ-สกุล เลขท่ีใบอนุญาต_________________ 

                      วันท่ี  _________________________________ 
เรียน    นายทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคเุทศก์กลาง/สาขา 

          ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)_____________________________________________________________________________ 

ช่ือ-สกุล ภาษาอังกฤษ ( Mr. / Mrs. / Ms. ) ________________________________________________________________________ 

เกิดวันท่ี               เดือน                พ.ศ.                        อายุ               ปี 

บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี   _______________________                     ออกให้ ณ อําเภอ/เขต ___________________________ 

  จังหวัด____________________________________________ หมดอายุวันท่ี                 เดือน                 พ.ศ.  
 

ก. ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน 

บ้านเลขท่ี ________ หมู่ท่ี ____ ตรอก/ซอย _______________ ถนน ____________________ ตําบล/แขวง ____________________ 

อําเภอ/เขต ___________________________จังหวัด_______________________________ ไปรษณีย์ ________________________ 

โทรศัพท์บ้าน____________________มือถือ_________________ โทรสาร ___________________ E-mail _____________________ 

 
ข. ท่ีอยู่ปัจจุบันท่ีสามารถติดต่อได้ (กรณีแตกต่างจาก ข้อ ก.) 

 

บ้านเลขท่ี ________ หมู่ท่ี ____ ตรอก/ซอย _______________ ถนน ____________________ ตําบล/แขวง ____________________ 

อําเภอ/เขต ___________________________จังหวัด_______________________________ ไปรษณีย_์________________________ 

โทรศัพท์บ้าน____________________มือถือ_________________ โทรสาร ___________________ E-mail _____________________ 
 

ได้รับวุฒิบัตร ผา่นการอบรมมัคคเุทศก์จากสถาบัน______________________________________ วันท่ี _______________รุ่นท่ี_______ 

จบปริญญาตรีด้านการท่องเท่ียวจากสถาบัน_________________________________________________________________________ 

วุฒิการศึกษา ________________________________ สาขาวิชา ______________________________________________________ 

สําเรจ็การศึกษาสูงสุดระดับ________________________________จากสถาบัน____________________________________________ 

มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)_____________________________________________________________________ 
 

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความและหลักฐานท่ีแนบมาพร้อมนี ้เป็นความจริงทุกประการ 
 

 
                                                                               ลงช่ือ _________________________________ ผู้ยื่นคําขอ 

                                                                                       (________________________________)   

 

 

สธก.10 


