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เอกสารหลักฐานประกอบค าขอใบอนุญาตเป็นมัคคเุทศก ์(ขอใหม่) 
1.  แบบค าขอรับใบอนุญาตเปน็มัคคุเทศก์ (สธก.10)  
2.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   
3.  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
4.  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสมรส หรือเอกสารส าคัญการเปลีย่นชื่อ – สกลุ (ถา้มี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
5.  ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองว่าจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับภาษาไทย) และส าเนาใบรับรองผลการศึกษา  

(ทรานสคริปท์ฉบับภาษาไทย) หรือส าเนาอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และส าเนาใบรับรองผลการศึกษา 
(ทรานสคริปท์) ที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการก าหนด หรือส าเนาวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการ
ฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ ตามหลักสูตรและสถานฝึกอบรมที่คณะกรรมการก าหนด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

     (ยื่นเอกสารฉบับจริงแสดงต่อเจ้าหน้าที่) 
6.  ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ใบรับรองแพทย)์ ไม่เกิน 30 วัน ซึ่งรับรองว่าผู้ขอบัตรประจ าตัวมัคคุเทศก์ 
     ไม่เป็นโรคพิษสุราเร้ือรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการก าหนด  
     และประทบัตราของสถานพยาบาล (ยื่นเอกสารฉบับจรงิ) 
7.  หนังสือรับรองผลการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ที่ออกโดยกรมการท่องเที่ยวพร้อมส าเนา 
8.  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเปน็มัคคุเทศก์ จ านวน 200 บาท 

 
เอกสารหลักฐานประกอบค าขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 

และกรณีช ารุด สูญหาย ถูกท าลาย หรือเปลี่ยนชื่อ – สกุล 

1.  แบบค าขอรับใบอนุญาตเปน็มัคคุเทศก์ (สธก.10) 
2.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
4.  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ใบสมรส หรือเอกสารส าคญัการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
5.  บัตรประจ าตัวมัคคุเทศก์ (บตัรเดิม) และส าเนาบตัรประจ าตวัมัคคุเทศก์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
     (กรณีบัตรสูญหาย ยืน่หลักฐานใบแจง้ความจากสถานีต ารวจ)  
6.  ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก ์ฉบับจริง (กรณใีบอนุญาตฯ สูญหาย ยื่นหลักฐานใบแจง้ความจากสถานีต ารวจ)  
 7. ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ใบรับรองแพทย)์ ไม่เกิน 30 วัน ซึ่งรับรองว่าผู้ขอบัตรประจ าตัวมัคคุเทศก์ 
     ไม่เป็นโรคพิษสุราเร้ือรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการก าหนด  
     และประทบัตราของสถานพยาบาล (ยื่นเอกสารฉบับจรงิ) 
8.  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเปน็มัคคุเทศก์ จ านวน 200 บาท 
 

*หมายเหตุ   ต่ออายุใบอนุญาตฯ ให้ยื่นต่อภายใน 120 วัน (นบัถึงวันใบอนญุาตหมดอายุ) 
       กรณีใบอนุญาตฯหมดอายุไปแล้ว ให้ยื่นเอกสารค าขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ขอใหม่) 
 
 

ติดตอ่ราชการ โปรดแต่งกายสุภาพ 
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แบบค าขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก ์  

             ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ขอใหม่)                                                 ขอต่ออายุ เลขท่ีใบอนุญาต_____________________ 
        บัตรช ารุด สญูหาย.หรือ.ถูกท าลาย.เลขท่ีใบอนุญาต________________          เปลี่ยนช่ือ - สกุล เลขท่ีใบอนุญาต________________ 
         

                                                                                                                                                      วันท่ี  _________________________________ 
เรียน    นายทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา 
          ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)_____________________________________________________________________________ 
                    ( Mr. / Mrs. / Ms. ) ____________________________________________________________________________ 
เกิดวันท่ี (Date of Birth)_______________________________________ อายุ (Age) __________ ปี 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี (ID Card No.) _______________________วันบัตรหมดอาย ุ(date of expiry)______________________ 
 
       ก. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (Address) 
บ้านเลขท่ี ____________ หมู่ที่ ________ ตรอก/ซอย _____________________________ ถนน ____________________________ 
ต าบล/แขวง ___________________อ าเภอ/เขต ____________________จังหวัด___________________รหสัไปรษณีย์ ____________ 
โทรศัพท์ ________________มือถอื __________________โทรสาร ________________ E-mail _____________________________  

No.______________Moo__________Trok/Soi_____________________________Road_________________________________ 
Tambon/Khwaeng______________________Amphoe/Khet__________________________Province______________________ 
Postcode ______________Telephone_____________________Mobile_______________________Fax____________________ 
E-mail ____________________________________________  

        ข. ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ (Present Address) 
บ้านเลขท่ี ____________ หมู่ที่ ________ ตรอก/ซอย _____________________________ ถนน _____________________________  
ต าบล/แขวง ___________________อ าเภอ/เขต ____________________จังหวัด___________________รหสัไปรษณีย์ ____________ 
โทรศัพท์ ________________มือถอื _________________ โทรสาร ________________ E-mail ______________________________  

No.______________Moo__________Trok/Soi______________________________Road________________________________ 
Tambon/Khwaeng______________________Amphoe/Khet__________________________Province______________________ 
Postcode ______________Telephone_____________________Mobile_______________________Fax____________________ 
E-mail __________________________________________ 

ได้รับวุฒิบตัร ผา่นการอบรมมัคคเุทศก์จากสถาบัน__________________________________________ วันท่ี ___________รุ่นที_่____   
ส าเรจ็การศึกษาระดบั_________________________________จากสถาบัน ____________________________________________ 

    วุฒิการศึกษา ______________________________ สาขาวิชา ___________________________เมื่อวันท่ี____________________ 

    มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ (ระบภุาษา)___________________________________________________________________ 

                          ข้าพเจ้า ได้ยื่นค าขอด้วยตนเองและขอรับรองว่าข้อความข้างต้น และเอกสารหลักฐานค าขอบัตรประจ าตัวเป็นมัคคุเทศกถ์ูกต้อง 
และเป็นความจริงทุกประการ 

 
 
                                                                                            ลงช่ือ ______________________________ ผู้ยื่นค าขอ 

                                                                                                   (_____________________________)   

สธก.10 


