
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว ประเภทนติบิคุคล               

กรณีทีใ่หบ้รกิารด าน า้แบบด าน า้ โดยมอีปุกรณ์เครือ่งชว่ยหายใจและอปุกรณ์อืน่ทีช่ว่ยในการด าน า้ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กองทะเบยีนธรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศก ์กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1) ผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งมคีณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี้ 
 

 (ก) เป็นนติบิคุคลตามกฎหมายไทยทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่ด าเนนิกจิการเกีย่วกับการทอ่งเทีย่ว ถา้เป็นหา้งหุน้สว่นนติบิคุคล        
ผูเ้ป็นหุน้สว่นประเภทไมจ่ ากัดความรับผดิตอ้งเป็นผูม้สีญัชาตไิทย ถา้เป็นบรษัิทจ ากดัหรอืบรษัิทมหาชนจ ากดั ทนุของบรษัิท  

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้สบิเอ็ดตอ้งเป็นของบคุคลธรรมดาซึง่มสีญัชาตไิทย และกรรมการของบรษัิทเกนิกึง่หนึง่ตอ้งเป็นผูม้สีญัชาตไิทย 

 
 (ข) กรรมการหรอืผูม้อี านาจจัดการแทนนติบิคุคลตอ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้

 
 คณุสมบัต ิ

 

 - มอีายไุมต่ า่กวา่ยีส่บิปีบรบิรูณ์ในวนัยืน่ค าขอรับใบอนุญาตประกอบธรุกจิน าเทีย่ว 
 

 - มสีญัชาตไิทย 
 

 - มภีมูลิ าเนาหรอืถิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักรไทย 
 

 ลกัษณะตอ้งหา้ม  

 
 - เป็นบคุคลลม้ละลาย หรอือยู่ในระหวา่งถกูพทิกัษ์ทรัพย ์

 
 - เป็นบคุคลวกิลจรติหรอืจติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรอืเป็นคนไรค้วามสามารถหรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 

 

 - เป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถกูสัง่พักใชใ้บอนุญาตประกอบธรุกจิน าเทีย่วหรอืใบอนุญาตเป็นมัคคเุทศก ์
 

 - เคยถกูเพกิถอนใบอนุญาตประกอบธรุกจิน าเทีย่ว หรอืใบอนุญาตเป็นมัคคเุทศก ์และยังไมพ่น้ก าหนดหา้ปีนับถงึวนัยืน่ค าขอรับ
ใบอนุญาตประกอบธรุกจิน าเทีย่ว 

 
 - เคยถกูเพกิถอนทะเบยีนเป็นผูน้ าเทีย่วมาแลว้ยังไมถ่งึหา้ปีนับถงึวนัยืน่ค าขอรับใบอนุญาตประกอบธรุกจิน าเทีย่ว 

 

2) ผูข้อรับใบอนุญาต ไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปนี้ 
 

 (ก) เป็นนติบิคุคลทีม่ลีักษณะตอ้งหา้มคอื เป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถกูสัง่พักใชใ้บอนุญาตประกอบธรุกจิน าเทีย่วหรอืใบอนุญาต    
เป็นมัคคเุทศกเ์คยถกูเพกิถอนใบอนุญาตประกอบธรุกจิน าเทีย่ว หรอืใบอนุญาตเป็นมัคคเุทศก ์และยังไมพ่น้ก าหนดหา้ปีนับถงึ 

วนัยืน่ค าขอรับใบอนุญาตประกอบธรุกจิน าเทีย่ว 

 
 (ข) มผีูเ้ป็นหุน้สว่นซึง่มลีักษณะตอ้งหา้ม คอื เป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถกูสัง่พักใชใ้บอนุญาตประกอบธรุกจิน าเทีย่วหรอืใบอนุญาต

เป็นมัคคเุทศกเ์คยถกูเพกิถอนใบอนุญาตประกอบธรุกจิน าเทีย่ว หรอืใบอนุญาตเป็นมัคคเุทศก ์และยังไม่พน้ก าหนดหา้ปีนับถงึ 
วนัยืน่ค าขอรับใบอนุญาตประกอบธรุกจิน าเทีย่ว หรอืซึง่พน้จากการเป็นหุน้สว่นของหา้งหุน้สว่นนติบิคุคลทีม่ลีักษณะตอ้งหา้ม  

คอืเป็นบคุคลลม้ละลาย หรอือยูใ่นระหวา่งถกูพทิกัษ์ทรัพยม์าแลว้ ยังไมถ่งึหา้ปีนับถงึวนัยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบธรุกจิ   

น าเทีย่ว 
 

 (ค) มผีูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้เกนิรอ้ยละหา้มลีักษณะตอ้งหา้ม คอืเป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถกูสัง่พักใชใ้บอนุญาตประกอบธรุกจิน าเทีย่วหรอื
ใบอนุญาตเป็นมัคคเุทศกเ์คยถูกเพกิถอนใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว หรอืใบอนุญาตเป็นมัคคเุทศก ์และยังไมพ่น้ก าหนด 

หา้ปีนับถงึวนัยืน่ค าขอรับใบอนุญาตประกอบธรุกจิน าเทีย่ว หรอืซึง่พน้จากการเป็นกรรมการหรอืผูม้อี านาจจัดการแทนนติบิคุคล 
ทีม่ลีักษณะตอ้งหา้ม คอืเป็นบคุคลลม้ละลาย หรอือยูใ่นระหวา่งถกูพทิักษ์ทรัพยม์าแลว้ยังไมถ่งึหา้ปีนับถงึวนัยืน่ค าขอรับ

ใบอนุญาตประกอบธรุกจิน าเทีย่ว 
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กรณีที่ให้บริการด าน า้แบบด าน า้  โดยมีอปุกรณ์เคร่ืองชว่ยหายใจและอปุกรณ์อื่น ที่ช่วยในการด าน า้    2 

3) กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้       
ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาให ้    

ผูย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูรั้บค าขอ       
จะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

4) พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอื 
ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
5) ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้   

เห็นวา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 
ในสว่นของเงนิหลกัประกนัการประกอบธรุกจิน าเทีย่ว (เลอืก 1 แบบ) 

 
- กรณีเป็นหนังสอืค ้าประกนัธนาคาร (ตามแบบทีก่ าหนด) 

 

- กรณีเป็นเงนิสด/แคชเชยีรเ์ช็ค สัง่จ่ายกรมการทอ่งเทีย่วเพือ่ (ชือ่นติบิคุคลทีข่อรับใบอนุญาตฯ) จ านวนเงนิ (หลกัประกัน) บาท 
 

(กรณีเงนิสด/แคชเชยีรเ์ชค็ ใหน้ าส าเนาหนังสอืรับรองของบรษัิท ไมเ่กนิ 1 เดอืน แสดงตอ่ธนาคาร 1 ชดุ) 
 

อตัราหลักประกนัการประกอบธุรกจิน าเทีย่ว 
 

- ทัว่ไป รหัส 11/xxxxx หลกัประกนั 200,000 บาท 

 
- น าเทีย่วจากตา่งประเทศ รหัส 14/xxxxx หลกัประกนั 100,000 บาท 

 
- ในประเทศ รหัส 12/xxxxx หลกัประกนั 50,000 บาท 

 

- เฉพาะพืน้ที ่รหัส 13/xxxxx หลกัประกนั 10,000 บาท 
  
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ ใหย้ืน่เอกสารภายในเวลา 15.00 น.)  
กองทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว 
เลขที ่154 สนามกฬีาแห่งชาต ิถนนพระราม 1 แขวงวังใหม ่  
เขตปทมุวัน กทม. 10330 หมายเลขโทรศพัท ์ 0 2219 4010-7 

ตอ่ 3401-3408 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง  
วันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 15 วนัท าการ 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

รับแบบค าขอ ตรวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 

(หมายเหต:ุเริม่นับระยะเวลาการใหบ้รกิารเมือ่เอกสารครบถว้น
ถกูตอ้ง)  
 

30 นาท ี ส านักงานทะเบยีนธรุกจิ

น าเทีย่วและมัคคเุทศก ์

กลาง/สาขา 
 

2) การพจิารณา 

ออกใบนัดรับใบอนุญาตประกอบธรุกจิน าเทีย่ว 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ส านักงานทะเบยีนธรุกจิ

น าเทีย่วและมัคคเุทศก ์

กลาง/สาขา 
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กรณีที่ให้บริการด าน า้แบบด าน า้  โดยมีอปุกรณ์เคร่ืองชว่ยหายใจและอปุกรณ์อื่น ที่ช่วยในการด าน า้    3 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) การพจิารณา 
-พจิารณาขอ้กฎหมาย 

- ตรวจสถานประกอบการ  
- พจิารณาความถูกตอ้งของขอ้มลูทีบ่นัทกึลงในระบบ      

- กลัน่กรองความถูกตอ้ง/วเิคราะห ์

- ใหค้วามเห็น เสนอนายทะเบยีน    
- วางหลักประกนั   

- ช าระคา่ธรรมเนยีม       
(หมายเหต:ุ -)  
 

13 วนัท าการ ส านักงานทะเบยีนธรุกจิ
น าเทีย่วและมัคคเุทศก ์

กลาง/สาขา 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนลงนามใบอนุญาตประกอบธรุกจิน าเทีย่ว 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ ส านักงานทะเบยีนธรุกจิ
น าเทีย่วและมัคคเุทศก ์

กลาง/สาขา 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั (เฉพาะกรรมการทีม่าตดิตอ่ดว้ยตนเอง) 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ (บัตรประชาชนของผูม้ีอ านาจจัดการแทนและ
กรรมการทกุทา่นพรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ทะเบยีนบา้นของผูม้อี านาจจัดการแทนและ
กรรมการทกุทา่น พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ใบส าคญัการเปลีย่นชือ่ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ใบเปลีย่นชือ่–สกลุ หรอืเอกสารส าคญัการเปลีย่น

ชือ่–สกลุของกรรมการ/ผูม้อี านาจจัดการแทนพรอ้มรับรอง
ส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล (กรณีนติบิุคคล) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ (หนังสอืรับรองวา่บรษัิทไดจ้ดทะเบยีนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ไม่เกนิ 6 เดอืนพรอ้มวัตถุประสงค ์

(กรรมการไทยเกินกึ่งหนึ่งและกรรมการไทยเป็นผูม้ีอ านาจ    
ลงลายมอืชือ่และประทับตราบริษัท ตามพระราชบัญญัตธิุรกจิ

น าเทีย่วและมัคคเุทศก ์พ.ศ. 2551) และทีอ่ยู่ส านักงานสาขา 

(ถา้ม)ี)  
 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 

 

แบบค าขอใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่วประเภทบุคคล

ธรรมดา/นติบิุคคล (สธก.1/สธก.2) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรรมการ/ผูม้อี านาจจัดการแทนลงลายมอืชือ่และ

ประทับตราบรษัิท(ถา้ม)ี) 

ส านักงานทะเบยีนธรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศก์

กลาง/สาขา 

6) บญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ (บอจ.5) (กรณีนติบิุคคล) กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
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กรณีที่ให้บริการด าน า้แบบด าน า้  โดยมีอปุกรณ์เคร่ืองชว่ยหายใจและอปุกรณ์อื่น ที่ช่วยในการด าน า้    4 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

 ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหต ุ(ฉบับประชมุผูถ้อืหุน้ปีปัจจบุนัรับรอง โดยกระทรวง
พาณชิยรั์บรองไมเ่กนิ 6 เดอืน บคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย    

ถอืหุน้ 51 เปอรเ์ซ็นต)์ 

7) 
 

หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ(บอจ.2) (กรณีนติบิุคคล) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหต ุ(รับรองโดยกระทรวงพาณชิยรั์บรองไมเ่กนิ 6เดอืน) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

8) 

 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัหรอืรายงานการประชุมจดัต ัง้บรษิทั 

(กรณีไมม่ขีอ้บงัคบั) (กรณีนติบิุคคล) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหต ุ(รับรองโดยกระทรวงพาณชิยรั์บรองไมเ่กนิ6 เดอืน) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

9) 

 

รายการจดทะเบยีนจดัต ัง้หา้งหุน้สว่นสามญัจดทะเบยีน

หรอื หา้งหุน้สว่นจ ากดั (หส.2) (กรณีนติบิุคคล) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหต ุ(รับรองโดยกระทรวงพาณชิยรั์บรองไมเ่กนิ 6เดอืน) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

10) 

 

ตวัอยา่งรอยตราประทบับรษิทั 2 ตรา (กรณีนติบิุคคล) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรรมการ/ผูม้อี านาจจัดการแทนลงลายมอืชือ่และ

ประทับตราบรษัิท) 

- 

11) 
 

รูปถา่ยดา้นหนา้และดา้นในส านกังาน   
- รูปถา่ยดา้นหนา้ส านกังานเห็นตวัอาคารท ัง้หลงัโดย

แสดงเลขทีต่ ัง้และป้ายชือ่ส านกังานชดัเจนจ านวน 2 รูป 
(ป้ายชือ่ตอ้งเป็นภาษาไทยและมลีกัษณะคงทนถาวรและ

รูปถา่ยแบบลา้งอดัภาพสขีนาด 4 x 6 นิว้)            
 - รูปถา่ยดา้นในส านกังานจ านวน  2 รูป  (รูปถา่ยแบบ

ลา้งอดัภาพสขีนาด 4 x 6 นิว้) 

ฉบบัจรงิ 4 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ (กรรมการ/ผูม้ีอ านาจจัดการแทนลงลายมือชื่อ   
และประทับตราบรษัิท(ถา้ม)ี) ทัง้นี้ หากมสี านักงานสาขาใหย้ืน่

เอกสาร รูปถ่ายดา้นหนา้ 2 รูป และดา้นใน 2 รูป ของสาขาเพิม่

ดว้ย) 

- 

12) 

 

แผนทีต่ ัง้ส านกังาน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรรมการ/ผูม้อี านาจจัดการแทนลงลายมอืชือ่และ

ประทับตราบรษัิท(ถา้ม)ี) ทัง้นี ้หากมสี านักงานสาขาใหย้ืน่
เอกสารแผนทีต่ัง้ ของสาขาเพิม่ดว้ย) 

 

- 

13) 
 

หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองสถานที ่     
ทีใ่ชเ้ป็นส านกังาน 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหต ุ(หากมสี านักงานสาขาใหย้ืน่หลักฐานของสาขา 

เพิม่ดว้ย) 

กรมทีด่นิ 

14) หนงัสอืมอบอ านาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท - 
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กรณีที่ให้บริการด าน า้แบบด าน า้  โดยมีอปุกรณ์เคร่ืองชว่ยหายใจและอปุกรณ์อื่น ที่ช่วยในการด าน า้    5 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

 ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหต ุ(แนบส าเนาบตัรประชาชนกรรมการ/ผูม้อี านาจ
จัดการแทน ลงลายมอืชือ่และประทับตราบรษัิท(ถา้ม)ี) และ

ส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจจ านวน  1 ชดุ พรอ้ม

รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

15) 

 

ใบน าสง่หลกัประกนั 

ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรรมการ/ผูม้อี านาจจัดการแทนลงลายมอืชือ่และ

ประทับตราบรษัิท) 

ส านักงานทะเบยีนธรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศก์

กลาง/สาขา 

16) 

 

ใบทะเบยีนเรอืไทยตามกฎหมายวา่ดว้ยเรอืไทย 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง ) 

กรมเจา้ทา่ 

17) 

 

ใบส าคญัรบัรองการตรวจเรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

เดนิเรอืในนา่นน า้ไทยของเรอืทีจ่ะใชใ้นการบรกิารด าน า้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง ) 

กรมเจา้ทา่ 

18) 

 

ใบอนุญาตใหใ้ชเ้ครือ่งวทิยุคมนาคมตามกฎหมายวา่ดว้ย

วทิยุคมนาคม 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง ) 

ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง 

กจิการโทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม
แหง่ชาต ิ

19) 

 

ใบอนุญาตใหเ้ขา้ไปด าเนนิกจิการทอ่งเทีย่วและพกัอาศยั           

ในอุทยานแหง่ชาตสิ าหรบัการบรกิารน าเทีย่วแก่
นกัทอ่งเทีย่วในอุทยานแหง่ชาตติามกฎหมายวา่ดว้ย

อุทยานแหง่ชาตเิฉพาะกรณีมกีารน าเทีย่วในเขตอุทยาน
แหง่ชาต ิ

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพันธุพ์ชื 

20) 

 

ใบรบัรองมาตรฐานอุปกรณ์ด าน า้ซึง่ออกใหไ้มเ่กนิ 

สามสบิวนักอ่นวนัยืน่ค าขอรบัใบอนุญาต ดงันี ้             
(1) ถงัอากาศ (2) กะบอกสูบ    (3) อุปกรณค์วบคมุ   

การสลบัอากาศ  (4) อุปกรณว์ดัความลกึและแรงดนั    
(5) อุปกรณก์ารทรงตวัในน า้ (6) ชุดด าน า้ (7) หนา้กาก

ด าน า้ (8) รองเทา้ด าน า้ (9) ครบีส าหรบัรองเทา้ด าน า้            
(10) อุปกรณช์ว่ยหายใจใตน้ า้ (11) ตวัถว่งน า้หนกั  

(12) เข็มทศิ หรอืใบรบัรองวา่มพีนกังานสามารถดูแล

ตรวจสอบอุปกรณ์ด าน า้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ– 

- 

21) 

 

ใบรบัรองวา่มผีูค้วบคมุการด าน า้และผูส้อนการด าน า้    

ซึง่ออกใหโ้ดยหนว่ยงานทีห่รอืองคก์รทีร่ฐัมนตร ี  
ประกาศก าหนด 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 
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กรณีที่ให้บริการด าน า้แบบด าน า้  โดยมีอปุกรณ์เคร่ืองชว่ยหายใจและอปุกรณ์อื่น ที่ช่วยในการด าน า้    6 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

22) 
 

กรมธรรมป์ระกนัอุบตัเิหต ุตามพระราชบญัญตัธิุรกจิน า
เทีย่วฯ          

-จ านวนเงนิเอาประกนัภยักรณีเสยีชวีติ จ านวนไมต่ า่กวา่         
หนึง่ลา้นบาท 

-จ านวนเงนิเอาประกนักรณีสญูเสยีอวยัวะ ทุพพลภาพ 

จ านวนไมต่ า่กวา่หา้แสนบาท โดยมอีายุกรมธรรม ์ไมน่อ้ย
กวา่ 6 เดอืนนบัแตว่นัยืน่ขอรบัใบอนุญาต ซึง่ตอ้งระบุไวว้า่

ความคุม้ครองการใหบ้รกิารด าน า้แบบด าน า้ลกึโดยมี
อุปกรณเ์ครือ่งช่วยหายใจและอุปกรณอ์ืน่ทีช่ว่ยในการ  

ด าน า้ดว้ย 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหต ุ- 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิการ
ประกอบธรุกจิประกนัภัย 

 

คา่ธรรมเนยีม 

 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว 

(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบับ))  
 คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 

  
 

2) คา่ธรรมเนยีมขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว      

(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ครัง้))  
 คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 

  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) กองทะเบยีนธรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศก ์กรมการทอ่งเทีย่ว เลขที ่154 สนามกฬีาแหง่ชาต ิถ.พระรามที ่1    

แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กทม. 10330 โทรศพัทห์มายเลข 0 2219 4010-7 ตอ่ 3401-3408 
(หมายเหต:ุ เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด ตัง้แตเ่วลา 08.30-16.30 น.)  

2) Call center  หมายเลขโทรศพัท ์0 2401 1111 

(หมายเหต:ุ -)  
3) Website : www.dot.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
4) E-mail : webmaster@tourism.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุเลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300)  

6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 /โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com  
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กรณีที่ให้บริการด าน า้แบบด าน า้  โดยมีอปุกรณ์เคร่ืองชว่ยหายใจและอปุกรณ์อื่น ที่ช่วยในการด าน า้    7 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตประกอบธรุกจิน าเทีย่วประเภทบคุคลธรรมดา/นติบิคุคล (สธก.1/สธก.2) 

(หมายเหต:ุ (www.dot.go.th))  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 


