
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 

กรณีเงินสด 
เอกสารประกอบค าขอรับคืนเงินหลักประกันที่ได้วางไว้เกินกว่าจ านวนที่ก าหนดใน 
กฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. 2563 
กรณีหลักประกันเป็นเงินสด (ค าขอดังกล่าวจะีีผลเี่ือกฎหีายใช้บังคับ) ีีดังนี้ 

กรณีบุคคลธรรีดา 
1. แบบค าขอรับคืนเงินหลักประกันที่ได้วางไว้เกินกว่าจ านวนที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินหลักประกัน  

การประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. 2563 (แบบ สธก. 12) (ส าหรับ สนง. สาขา กทม.) 
2. ส าเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว (หรือใบแจ้งควาีกรณีสูญหาย)  
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

- ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
- ส าเนาใบเปลี่ยนค าหน้านาม (ถ้ามี) 
- ส าเนาการสมรส/หย่า (ถ้ามี) 

4. ส าเนาทะเบียนบา้นของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
5. ใบน าส่งหลักประกันผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ฉบับจริงพร้อีส าเนา (หรือใบแจ้งควาีกรณีสูญหาย) 
6 ..หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจ (รับรองส าเนาถูกต้อง )  
    ติดอากรแสตมป ์30 บาท (กรณีผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวไีไดีาด้วยตนเอง) 
7..ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (2 แผ่น) ในนามของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง            

(กรณีประสงค์ให้โอนเงินหลักประกันที่วางไว้เกินฯ เข้าบัญชีธนาคารของผู้ได้รับใบอนุญาตฯ) 
กรณีนิติบุคคล 
1..แบบค าขอรับคืน เงินหลักประกันที่ ได้ วางไว้ เกินกว่ าจ านวนที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดจ านวน                    

เงินหลักประกันการประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. 2563 (แบบ สธก. 12) (ส าหรับ สนง. สาขา กทม.) 
2. ส าเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว (หรือใบแจ้งควาีกรณีสูญหาย) 
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล  ไม่เกิน 30 วัน ฉบับจริง   
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พรอมรับรองส าเนาถูกต้อง  
    - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
    - ส าเนาใบเปลี่ยนค าหน้านาม (ถ้ามี) 
    - ส าเนาการสมรส/หย่า (ถ้ามี) 
5. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พรอมรับรองส าเนาถูกต้อง 
6. ใบน าส่งหลักประกันผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ฉบับจริงพร้อีส าเนา (หรือใบแจ้งควาีกรณีสูญหาย) 
7 ..หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจ (รับรองส าเนาถูกต้อง )                   

ติดอากรแสตมป ์30 บาท (กรณีผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวไีไดีาด้วยตนเอง) 
8..ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (2 แผ่น) ในนามผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว (ชื่อนิติบุคคล) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง         

(กรณีประสงค์ให้โอนเงินหลักประกันที่วางไว้เกินฯ เข้าบัญชีธนาคารของผู้ได้รับใบอนุญาตฯ) 
 
หีายเหตุ  
1. ตัวอย่างหนังสือมอบอ านาจ ตามเอกสารแนบ 
2. กรณใีบน าส่งหลักประกนัสูญหาย ให้แจ้งความว่า   
“ใบน าส่งหลักประกันของ นาย/นาง/นางสาว..... หรือ ชื่อนิติบุคคล สูญหาย” 
3. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารครบถ้วนแล้ว จะนัดวันให้ผู้ขอมาส่งเอกสารฉบับจริง หรือส่งทางไปรษณีย์       
ที่ ต้ัง ศูนย์ราชการเฉลิีพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคี 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2            
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 วงเล็บีุีซอง (งานจดทะเบียน) 



 

 

สธก. 12 
                  กรมการทอ่งเที่ยว กองทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก ์                                                                                      (ส าหรับ สนง. สาขากทม.) 

     ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 09 6406 7359  www.dot.go.th 

แบบค าขอรบัคนืเงินหลกัประกนัที่ได้วางไว้เกนิกว่าจ านวนทีก่ าหนดในกฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินหลกัประกนัการประกอบธุรกจิน าเทีย่ว พ.ศ. 2563 
กรณหีลกัประกันเป็นเงินสด 

 
 เรื่อง  แจ้งขอรับคืนเงินหลักประกันที่ได้วางไว้เกินกว่าจ านวนที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. 2563 

 เรียน   อธิบดีกรมการท่องเที่ยว 

          ด้วยข้าพเจ้า กรณีบุคคลธรรมดา        (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................ในฐานะ..................................................................................... 
           กรณีนิติบุคคล             (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัทจ ากัด/บริษัท(มหาชน)จ ากัด)............................................................................................................................................ 
  โดย................................................................................................................................................................................................................................................ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล                                        
  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่.................................................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................................................................................. 
  ประเภทธุรกิจน าเที่ยว        เฉพาะพื้นที่          ในประเทศ            น าเที่ยวจากต่างประเทศ            ทั่วไป 
  มีความประสงค์ขอรับคืนเงินหลักประกันที่ได้วางไว้เกินกว่าจ านวนที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. 2563  

             ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวขอรับคืนเงินหลักประกันที่ได้วางไว้เกินกว่าจ านวนที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. 2563 โดย 
       โอนเข้าบัญชีธนาคาร..................................................ประเภท................................................ชื่อบัญชี............................................................................................        
     บัญชีเลขที่................................................................................... และข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินดังกล่าว โดยยินยอมให้หักจากเงินที่จะได้รับ 

                      มารับเงินด้วยตนเอง ณ ส านักงานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร  และข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการจัดท าแคชเชียร์เช็ค            
โดยยินยอมให้หักจากเงินที่จะได้รับ 

 
                                                                                                           ลงลายมือชื่อ....................................................................................................... 

                                                                                                                        (.................................................................................................) 
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)                                  ผู้ประกอบธรุกจิน าเที่ยว/ผู้รับมอบอ านาจ 

                                                                                                                                            ประทับตรา (ถ้ามี) 

 

 
 

1. เรียน  หัวหน้างานการเงิน กลุ่มทะเบียนธุรกิจน าเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้น าเที่ยว                        
 

             งานทะเบียนฯ ได้ตรวจเอกสารประกอบค าขอแล้ว เห็นว่าครบถ้วนถูกต้อง โดยมีเอกสารดังนี้  
 

                        ส าเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว (หรือใบแจ้งความกรณีสูญหาย)                       หนังสอืรับรองนติิบุคคล ไม่เกนิ 30 วนั ฉบับจริง 
                      ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว/กรรมการผู้จัดการ           ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว/กรรมการผู้จดัการ                  
                      ใบน าส่งหลักประกนั  (หรือใบแจ้งความกรณีสญูหาย)                      หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

                   ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ในนามผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว             อื่น ๆ...............................................................................................                                                                                                                       
(กรณีประสงค์ให้โอนเงินหลกัประกนัที่วางไว้เกนิฯ เข้าบัญชธีนาคารของผู้ได้รับใบอนญุาตฯ)                                                                                          

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                                                       

                                          ลงชื่อ..............................................................                                      ลงชื่อ.........................................................                                  
                                              (.............................................................)                                              (........................................................)                                        
                                                        เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ                                                                       เจ้าหน้าที่การเงิน 
                                            ............../........................../..............                                                     ............./.........................../.............                             .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 

 

2. เรียน หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจน าเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้น าเที่ยว               

            ง า น ก า ร เ งิ น  ไ ด ้ต ร ว จ ส อ บ แ ล้ ว  เ ห็ น ค ว ร คื น เ งิ น ห ลั ก ป ร ะ กั น เ ป็ น 
จ านวน .................................บาท (.................................................................................................)                             

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

                                  ลงชื่อ............................................................... 
                                        (.............................................................) 
                                                     หัวหน้างานการเงิน  

 

                                                                                                                                                                                                                                 .............../............../.............. 
 
 

ที่ กก 0403.04/......................................ลงวันที.่.............................................  

3. เรียน  ผู้อ านวยการกองทะเบียนธรุกจิน าเที่ยวและมัคคุเทศก์             

             กลุม่ทะเบียนฯ ได้ตรวจสอบทกุขั้นตอนแล้ว เอกสารถกูตอ้งครบถว้น  
เห็นควรคนืเงนิหลักประกันที่ได้วางไว้เกินกว่าจ านวนที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนด
จ านวนเงนิหลักประกนัการประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. 2563 ดังกล่าวข้างต้น 

             จึ ง เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบโปรดลงนามถึ งอธิบดี 
กรมการท่องเที่ยว 

ลงชื่อ.................................................................. 
(................................................................) 

หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจน าเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้น าเที่ยว               

.............../.............../.............. 

 
 
 
 
 

ที่ กก 0403.04/……….............................ลงวันที่.......................................... 
4. เรียน   อธิบดีกรมการท่องเที่ยว                

              กองทะเบียนฯ ได้ตรวจสอบทุกข้ันตอนแล้ว เอกสารถูกต้องครบถ้วน เห็นควรอนุมัติ                 
คืนเงินหลักประกันที่ได้วางไว้เกินกว่าจ านวนที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงิน
หลักประกันการประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. 2563  ดังกล่าวข้างต้น                      

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามหนังสือถึงธนาคารตามที่เสนอ             
มาพร้อมนี้ 
 
 

                               ลงชื่อ................................................................... 
                                      (..................................................................)                          

                                              .............../.............../............... 
 
 
 
 
 
 

5. ค าสั่งอธิบดีกรมการท่องเที่ยว                                                                                                                                          

                                                 อนุมัติ                                     ไม่อนุมัติ                                        
 
 

                                               ลงนามแล้ว     
    
  

                                ลงชื่อ.................................................................... 
                                       (..................................................................)                         

วันที่...................................................... 

เลขรับค าขอ 0403.04(งส)/............... 



  
 
 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
(บุคคลธรรมดำ) 

      

                                                                                          เขียนที_่____________________________ 
                                                                           วันที่_______________________________ 
 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ________________________________________ 
ผู้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ ___________________________________________________ 
ชื่อสถานประกอบธุรกิจน าเที่ยว____________________________________________________________ 
มอบอ านาจให้ นาย/นาง/นางสาว ___________________________________________________________ 
ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี______________________________________________________ 
อยู่บ้านเลขท่ี____________หมู่ที่___________ตรอก/ซอย_______________ถนน________________________ 
ต าบล/แขวง ________________ อ าเภอ/เขต_____________________จังหวัด__________________________ 
หมายเลขโทรศัพท์___________________________เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนข้าพเจ้าในกิจการดังต่อไปนี้ 
 ๑. ลงนามในแบบค าขอคืนเงินหลักประกันที่ได้วางไว้เกินกว่าจ านวนที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดจ านวน
เงินหลักประกันการประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีหลักประกันเป็นเงินสด 
 ๒. ด าเนินการยื่นแบบค าขอคืนเงินหลักประกันที่ได้วางไว้เกินกว่าจ านวนที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนด
จ านวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีหลักประกันเป็นเงินสด 
 ๓. รับคืนเงินหลักประกันที่ได้วางไว้เกินกว่าจ านวนที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการ
ประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสือฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยเสมือนว่า ข้าพเจ้า  
เป็นผู้กระท าด้วยตนเองทั้งสิ้น เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

        
 
ลงชื่อ_______________________ผู้มอบอ านาจ   ลงชื่อ_______________________ผู้รับมอบอ านาจ 

       (_______________________)          (_______________________) 

 
ลงชื่อ_______________________พยาน   ลงชื่อ_______________________พยาน 
      (_______________________)                                  (_______________________) 
 
หมายเหตุ  ๑. กรณีมอบอ านาจให้ยื่นเอกสารเพ่ิมดังนี้ 
  (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
              ๒. กิจการที่มอบอ านาจ ข้อ ๑ – ๓ เลือกตามความประสงค์ของผู้มอบอ านาจ 
  

ติดอากรแสตมป ์

๓๐ บาท 



 

 
หนังสือมอบอ ำนำจ 

(นิติบุคคล) 
               

                                                                                          เขียนที_่______________________________ 
                                                                           วันที่_________________________________ 
 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (บริษัทจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด)___________________________________ 
โดย______________________________________และ__________________________________________ 
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล ชื่อสถานประกอบธุรกิจน าเที่ยว_____________________________________ 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขท่ี _________________________________________________________
มอบอ านาจให้ นาย/นาง/นางสาว _____________________________________________________________ 
ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี________________________________________________________ 
อยู่บ้านเลขท่ี____________หมู่ที่___________ตรอก/ซอย________________ถนน______________________ 
ต าบล/แขวง ________________ อ าเภอ/เขต___________________ จังหวัด___________________________ 
หมายเลขโทรศัพท์___________________________เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนข้าพเจ้าในกิจการดังต่อไปนี้ 
 ๑. ลงนามในแบบค าขอคืนเงินหลักประกันที่ได้วางไว้เกินกว่าจ านวนที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดจ านวน
เงินหลักประกันการประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีหลักประกันเป็นเงินสด 
 ๒. ด าเนินการยื่นแบบค าขอคืนเงินหลักประกันที่ได้วางไว้เกินกว่าจ านวนที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนด
จ านวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีหลักประกันเป็นเงินสด 
 ๓. รับคืนเงินหลักประกันที่ได้วางไว้เกินกว่าจ านวนที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการ
ประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสือฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยเสมือนว่า  
ข้าพเจ้าเป็นผู้กระท าด้วยตนเองทั้งสิ้น เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 

ลงชื่อ_______________________ผู้มอบอ านาจ   ลงชื่อ_______________________ผู้มอบอ านาจ 

       (_______________________)          (_______________________) 

    ตราประทับ (ถ้าม)ี                     

       ลงชื่อ_______________________ผู้รับมอบอ านาจ  

           (_______________________)          
        

ลงชื่อ_______________________พยาน       ลงชื่อ_______________________พยาน 
       (_______________________)    (_______________________)                                   
 
หมายเหตุ  ๑. กรณีมอบอ านาจให้ยื่นเอกสารเพ่ิมดังนี้ 
                   (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                   (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
              ๒. กิจการที่มอบอ านาจ ข้อ ๑ – ๓ เลือกตามความประสงค์ของผู้มอบอ านาจ 

ติดอากรแสตมป ์

๓๐ บาท 


