กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2219 4010 – 7 ต่อ 4402 - 4404
โทรสาร 0 2215 8848, 0 22158486

…………………………………………………………………………………………………………………………
เลขทีค่ าขอ .................../..................
แบบแสดงความจานงขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
1. ชื่อ – สกุล ผู้ยื่นคาขอ/ผู้ประสานงาน ..........................................................................................................
โทรศัพท์ .....................................................โทรสาร ...................................................................................
E–Mail ………………………………………………………………….…….......................................................................
2. ชื่อสถานประกอบการที่ขอรับการตรวจประเมิน (ภาษาไทย)………………………………………………………………
เลขที.่ ...................... หมู่ที่ ..........................ซอย/อาคาร ............................................................................
ถนน .......................................................... แขวง/ตาบล ............................................................................
เขต/อาเภอ ............................................... จังหวัด ...........................................รหัสไปรษณีย์ ..................
โทรศัพท์ .....................................................โทรสาร ..................................................................................
ชื่อสถานประกอบการที่ขอรับการตรวจประเมิน (ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………….
Address No …………………… Moo ………….Soi ………………………………………………………………………………
Road …………………………………………………….Khwaeng-Tambon ……………………………………………………
Khet/Amphoe ……………………………………..Province …………………………………………………………………..
Website ……………………………………………….E–Mail ……………………………………………………………….………
3. ที่ตั้งสานักงานใหญ่/ชื่อบริษัท/หน่วยงาน ...............................................................................................
ที่ตั้ง เลขที.่ ...................... หมู่ที่ ...................ซอย/อาคาร ..........................................................................
ถนน .............................................................แขวง/ตาบล .........................................................................
เขต/อาเภอ ...................................................จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ ...............
โทรศัพท์ .......................................................โทรสาร ................................................................................
Website ………………………………………………..E–Mail ………………………………………………………………….……
Address No …………………Moo ………….....Soi/Building …………………………………………..…...................
Road …………………………………………………….Khwaeng/Tambon….………………………………………..………..
Khet/Amphoe …………………………………………. Province ...……………………………………………………….…..
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กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2219 4010 – 7 ต่อ 4402 - 4404
โทรสาร 0 2215 8848, 0 22158486

…………………………………………………………………………………………………………………………
เลขทีค่ าขอ .................../................
4. ประเภทธุรกิจหรือกิจการที่ดาเนินการ.........................................................................................................
5. มาตรฐานที่ขอรับการตรวจประเมินและรับรอง............................................................................................
6. รหัสมาตรฐาน TTS……………………………………………………………..
7. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
7.1 ผู้ที่ลงนามเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กระทาการใดๆ ในฐานะตัวแทนของบริษัท/นิติบุคคล/หน่วยงาน
7.2 ข้อมูลรายละเอียดที่ระบุไว้ในคาขอและข้อมูลอื่นที่แนบประกอบคาขอเป็นความจริงทุกประการ
7.3 ยินยอมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองสถานประกอบการตามมาตรฐาน
การท่องเที่ยวไทย และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ทั้งที่
ระบุไว้ตามเอกสารข้องต้นและเอกสารอื่นๆ ที่ออกไว้โดยกรมการท่องเที่ยวทุกประการ
ลงชื่อ ..........................................................
(.........................................................)
วันที่ .................................................
ตาแหน่ง ..........................................................
ประทับ
ตราหน่วยงาน/
นิติบคุ คล

สาหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่คาขอ .................................
รหัสมาตรฐาน ............................
รับเมื่อ .......................................
ผู้รับคาขอ ..................................
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กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2219 4010 – 7 ต่อ 4402 - 4404
โทรสาร 0 2215 8848, 0 22158486

…………………………………………………………………………………………………………………………
เลขทีค่ าขอ .................../................
รายการเอกสาร และหลักฐานประกอบคาขอ
[ ] 1. แผนที่แสดงที่ตั้งสานักงานใหญ่
[ ] 2. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการ (กรณีที่แตกต่างจากข้อ 1)
[ ] 3. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สาเนาหนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัทที่มีอายุไม่เกิน
6 เดือน และ/หรือ สาเนาทะเบียนการค้า กรณีผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล มิได้ยื่นคาขอ
ด้วยตัวเอง ให้จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(1) หนังสือมอบอานาจ (พร้อมอากรแสตมป์ 30 บาท)
(2) สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบ
อานาจพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
[ ] 4. สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ขอรับการตรวจประเมิน.................................................
[ ] 5. สาเนาเอกสารรับรองการได้รับมาตรฐานต่างๆ และ/หรือผลการตรวจสอบแสดงสมรรถนะกิจการ (ถ้ามี)
[ ] 6. เอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แนะนาการประกอบกิจการ/ หน่วยงาน (ถ้ามี)
[ ] 7. สาเนาหลักฐาน อื่นๆ ได้แก่ -...........................................................................................................
- .........................................................................................................
- ..........................................................................................................
- ......................................................................................................
- ...........................................................................................
............
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