
กรณหีนังสอืคำ้ประกนั 
เอกสารประกอบ 

คำขอลดภาระหลักประกันตามหนงัสอืคำ้ประกนัธนาคารทีไ่ดวางไวเกนิกวาจำนวนเงินทีก่ำหนดไวใน 
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงนิหลักประกนัการประกอบธรุกิจนำเทีย่ว พ.ศ. 2563 

(คำขอดงักลาวจะมผีลเมือ่กฎหมายใชบัังคบั) 
กรณีบุคคลธรรมดา 
1. แบบคำขอลดภาระหลักประกันตามหนังสือค้ำประกันธนาคารท่ีไดวางไวเกินกวาจำนวนเงินท่ีกำหนดไวใน 
    กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเท่ียว พ.ศ. 2563  
2. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเท่ียว (หรือใบแจงความกรณีสูญหาย)  

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูประกอบธุรกิจนำเท่ียว พรอมรับรองสำเนาถูกตอง  
    - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถามี) 

    - สำเนาใบเปลี่ยนคำหนานาม (ถามี) 

    - สำเนาการสมรส/หยา (ถามี) 

4. สำเนาทะเบียนบานของผูประกอบธุรกิจนำเท่ียว พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 
5. ใบนำสงหลักประกันผูประกอบธุรกิจนำเท่ียว (หรือใบแจงความกรณีสูญหาย) 

6. สำเนาหนังสือค้ำประกัน 
7. หนังสือมอบอำนาจ พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูรับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกตอง)  

    ติดอากรแสตมป 30 บาท (กรณีผูประกอบธุรกิจนำเที่ยวไมไดมาดวยตนเอง) 
กรณนีติบิุคคล 
1. แบบคำขอลดภาระหลักประกันตามหนังสือค้ำประกันธนาคารท่ีไดวางไวเกินกวาจำนวนเงินท่ีกำหนดไวใน 
    กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเท่ียว พ.ศ. 2563  
2. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเท่ียว (หรือใบแจงความกรณีสูญหาย) 
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล  ไมเกิน 30 วัน ฉบับจริง   
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมีอำนาจตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พรอมรับรองสำเนาถูกตอง  
    - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถามี) 

    - สำเนาใบเปลี่ยนคำหนานาม (ถามี) 

    - สำเนาการสมรส/หยา (ถามี) 

5. สำเนาทะเบียนบานของผูมีอำนาจตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 
6. ใบนำสงหลักประกันผูประกอบธุรกิจนำเท่ียว (หรือใบแจงความกรณีสูญหาย) 
7. สำเนาหนังสือค้ำประกัน 
8. หนังสือมอบอำนาจ พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูรับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกตอง  ติดอากรแสตมป 30 บาท (กรณี

ผูประกอบธุรกิจนำเที่ยวไมไดมาดวยตนเอง)  

 

หมายเหตุ  
1. ตัวอยางหนังสือมอบอำนาจ ตามเอกสารแนบ 
2. กรณีใบนำสงหลักประกันสูญหาย ใหแจงความวา  
“ใบนำสงหลักประกันของ นาย/นาง/นางสาว..... หรือ ชื่อนิติบุคคล สูญหาย” 
3. เมื่อเจาหนาที่ตรวจเอกสารครบถวนแลว จะนัดวันใหผูขอมาสงเอกสารฉบับจริง หรือสงทางไปรษณีย
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศกสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา) ที่ตั้ง 539      
หมู 2 ตำบลบานเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท 044 – 248740-1 

 



 

 

สธก. 15 
                 กรมการทองเที่ยว กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก                                                                                     (สำหรับ สนง. สาขาภูมิภาค) 

    ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2  ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท  09 6406 7359  www.dot.go.th 
  

แบบคำขอลดภาระหลกัประกนัตามหนงัสอืคำ้ประกนัธนาคารทีไ่ดวางไวเกนิกวาจำนวนเงนิทีก่ำหนดไวใน 
    กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงนิหลกัประกนัการประกอบธรุกจินำเทีย่ว พ.ศ. 2563 

 

 เรื่อง  ขอลดภาระหลักประกนัตามหนังสือค้ำประกนัธนาคารที่ไดวางไวเกินกวาจำนวนเงินที่กำหนดไวในกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินหลักประกนัการประกอบธรุกจินำเทีย่ว พ.ศ. 2563 

 เรยีน   อธิบดีกรมการทองเทีย่ว 

          ดวยขาพเจา กรณีบุคคลธรรมดา        (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................ในฐานะ...................................................... 
           กรณนีิติบุคคล              (หางหุนสวนจำกัด/บริษัทจำกัด/บริษัท(มหาชน จำกัด)............................................................................................................... 
  โดย...................................................................................................................................................................................................................ผูมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล                                        
  ใบอนุญาตประกอบธรุกจินำเทีย่วเลขที่.................................................................หมายเลขโทรศัพท................................................................................................................. 
  ประเภทธรุกจินำเทีย่ว        เฉพาะพ้ืนที ่         ในประเทศ            นำเทีย่วจากตางประเทศ            ทั่วไป 
  มีความประสงค ขอลดภาระหลักประกันตามหนังสือค้ำประกันธนาคารที่ไดวางไวเกินกวาจำนวนเงินทีก่ำหนดไวในกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินหลักประกันการประกอบ 
  ธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2563 
 ของธนาคาร.................................................................................................หนังสือค้ำประกันเลขที่..................................................................................................... 
  เปนจำนวน..............................................บาท และ ของธนาคาร............................................................หนังสือค้ำประกนัเลขที่..........................................................................  
  เปนจำนวน..............................................บาท 
 และคงเหลือภาระผูกพันตามหนังสือค้ำประกันของธนาคาร..............................................................หนังสือค้ำประกันเลขที่.............................................................. 
เปนจำนวน..............................................บาท  

 

                                                                                                           ลงลายมือชื่อ............................................................................................................... 
                                                                                                                      (..............................................................................................................) 
(เฉพาะเจาหนาที)่                                  ผูประกอบธรุกจินำเที่ยว/ผูรับมอบอำนาจ 

                                                                                                                                            ประทับตรา (ถามี) 

 

 
 

1. เรียน   เจาหนาที่การเงิน กลุมทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก และผูนำเที่ยว/สาขา                        

 

             งานทะเบียนฯ ไดตรวจเอกสารประกอบคำขอแลว เห็นวาครบถวนถูกตอง โดยมีเอกสารดังนี้ 
 

                        สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (หรือใบแจงความกรณีสูญหาย)                      หนังสือรับรองนิติบุคคล ไมเกิน 30 วัน ฉบับจริง 
                      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูประกอบธุรกิจนำเที่ยว/กรรมการผูจัดการ          สำเนาทะเบียนบานของผูประกอบธุรกิจนำเที่ยว/กรรมการผูจัดการ                  
                      ใบนำสงหลักประกนั  (หรือใบแจงความกรณีสูญหาย)                     หนังสือมอบอำนาจ พรอมสำเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอำนาจ 
                      สำเนาหนังสือค้ำประกัน                                                                          อื่น ๆ..........................................................................................................                      

                      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                                                                       

                                                                                 ลงชื่อ..............................................................                                       

                                                                                    (.............................................................)                                              
                                                                                                เจาหนาทีผู่รับคำขอ                                                                       
                                                                                       ............../........................../..............                                                                 

 
 

 

2. เรียน หัวหนากลุมทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก และผูนำเที่ยว/สาขา               

            งานการเงิน ไดตรวจสอบแลว เห็นวาถูกตอง เห็นควรนำเรียนผูอำนวยการกองทะเบียน
ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศกพิจารณาตอไป 
                            

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

 

                                  ลงชือ่............................................................... 

                                        (.............................................................) 
                                                     เจาหนาทีก่ารเงิน                                                   
 

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

 
 

 
 

 
 

 

ที่ กก 0403................/……….............................ลงวันที่.......................................... 
3. เรียน  อธิบดีกรมการทองเที่ยว                

             กลุ มท ะ เบี ยน ฯ  ได ต รวจส อบ ทุ ก ข้ัน ตอน แล ว  เอ กส าร ถูก ต อ งค รบ ถ วน  
เห็นควรคืนเงินหลักประกันที่ไดวางไวเกินกวาจำนวนที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงิน
หลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2563 ดังกลาวขางตน                      

              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามหนังสือถึงธนาคารตามที่เสนอ             
มาพรอมนี ้
 

                               ลงชื่อ................................................................... 

                                      (..................................................................) 
               หัวหนากลุมทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก และผูนำเที่ยว/สาขา           

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

 
 
 

4. คำสั่งอธิบดีกรมการทองเที่ยว                                                                                                                                             

                                                 อนุมัติ                                     ไมอนุมัติ                                        
 
 

                                               ลงนามแลว     
 
  

                                ลงชื่อ.................................................................... 
                                              (...................................................) 
                            นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก/สาขา ปฏิบัติราชการแทน 
                                                   อธิบดีกรมการทองเที่ยว                

เลขรับคำขอ 0403.......(คก)/............... 

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



 

 

หนังสือมอบอำนาจ 

(บุคคลธรรมดา) 
            

      

                                                                                          เขียนท่ี_____________________________ 

                                                                           วันท่ี_______________________________ 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ________________________________________ 

ผู้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเท่ียวเลขท่ี ___________________________________________________ 

ชื่อสถานประกอบธุรกิจนำเท่ียว____________________________________________________________ 

มอบอำนาจให้ นาย/นาง/นางสาว ___________________________________________________________ 

ซ่ึงเป�นผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี______________________________________________________ 

อยู่บ้านเลขท่ี____________หมู่ท่ี___________ตรอก/ซอย________________ถนน_______________________ 

ตำบล/แขวง ________________ อำเภอ/เขต______________________จังหวัด_________________________ 

หมายเลขโทรศัพท์___________________________เป�นผู้มีอำนาจกระทำการแทนข้าพเจ้าในกิจการดังต่อไปนี้ 

 ๑. ลงนามในแบบคำขอลดภาระหลักประกันตามหนังสือค้ำประกันธนาคารท่ีได้วางไว้เกินกว่าจำนวนเงินท่ี

กำหนดไวใ้นกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเท่ียว พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ๒. ดำเนินการยื่นแบบคำขอลดภาระหลักประกันตามหนังสือค้ำประกันธนาคารท่ีได้วางไว้เกินกว่าจำนวนเงินท่ี

กำหนดไวใ้นกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินหลักประกันการประกอบธรุกิจนำเท่ียว พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 กิจการใดท่ีผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปตามหนังสือฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยเสมือนว่า ข้าพเจ้า 

เป�นผู้กระทำด้วยตนเองท้ังสิ้น เพ่ือเป�นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป�นสำคัญต่อหน้าพยาน 

        

 

ลงชื่อ_______________________ผู้มอบอำนาจ   ลงชื่อ_______________________ผู้รับมอบอำนาจ 

       (_______________________)          (_______________________) 

 

ลงชื่อ_______________________พยาน   ลงชื่อ_______________________พยาน 

      (_______________________)                                  (_______________________) 

 

หมายเหตุ  ๑. กรณีมอบอำนาจให้ยื่นเอกสารเพ่ิมดังนี้ 

 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

   (๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

              ๒. กิจการท่ีมอบอำนาจ ข้อ ๑ – ๒ เลือกตามความประสงค์ของผู้มอบอำนาจ 

 

 

 

ติดอากรแสตมป์ 

๓๐ บาท 



  

หนังสือมอบอำนาจ 

(นิติบุคคล) 
            

      

                                                                                          เขียนท่ี_______________________________ 

                                                                           วันท่ี_________________________________ 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (บริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)___________________________________ 

โดย______________________________________และ__________________________________________ 

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ชื่อสถานประกอบธุรกิจนำเท่ียว_____________________________________ 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเท่ียวเลขท่ี _________________________________________________________

มอบอำนาจให้ นาย/นาง/นางสาว _____________________________________________________________ 

ซ่ึงเป�นผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี________________________________________________________ 

อยู่บ้านเลขท่ี____________หมู่ท่ี___________ตรอก/ซอย________________ถนน______________________ 

ตำบล/แขวง ________________ อำเภอ/เขต___________________ จังหวัด___________________________ 

หมายเลขโทรศัพท์___________________________เป�นผู้มีอำนาจกระทำการแทนข้าพเจ้าในกิจการดังต่อไปนี้ 

 ๑. ลงนามในแบบคำขอลดภาระหลักประกันตามหนังสือค้ำประกันธนาคารท่ีได้วางไว้เกินกว่าจำนวนเงินท่ี

กำหนดไวใ้นกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเท่ียว พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ๒. ดำเนินการยื่นแบบคำขอลดภาระหลักประกันตามหนังสือค้ำประกันธนาคารท่ีได้วางไว้เกินกว่าจำนวนเงินท่ี

กำหนดไวใ้นกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเท่ียว พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 กิจการใดท่ีผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปตามหนังสือฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยเสมือนว่า  

ข้าพเจ้าเป�นผู้กระทำด้วยตนเองท้ังสิ้น เพ่ือเป�นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป�นสำคัญต่อหน้าพยาน 

 

ลงชื่อ_______________________ผู้มอบอำนาจ   ลงชื่อ_______________________ผู้มอบอำนาจ 

       (_______________________)          (_______________________) 

    ตราประทับ (ถ้ามี)                     

       ลงชื่อ_______________________ผู้รับมอบอำนาจ  

           (_______________________)          

        

ลงชื่อ_______________________พยาน       ลงชื่อ_______________________พยาน 

       (_______________________)    (_______________________)                                   

 

หมายเหตุ  ๑. กรณีมอบอำนาจให้ยื่นเอกสารเพ่ิมดังนี้ 

       (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

                  (๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

              ๒. กิจการท่ีมอบอำนาจ ข้อ ๑ – ๒ เลือกตามความประสงค์ของผู้มอบอำนาจ 

ติดอากรแสตมป์ 

๓๐ บาท 


