สารบัญ
คู่มือเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่
ประเภท บริษัทนาเที่ยว

เรื่อง

หน้า



บทนา



ตราสัญลักษณ์มาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่



ระเบียบหลักเกณฑ์การใช้ตราสัญลักษณ์มาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการ
จังหวัดกระบี่



ขั้นตอนการยื่นขอและพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการ
จังหวัดกระบี่



สิทธิประโยชน์



เกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่
ประเภทบริษัทนาเที่ยว



คาขอรับใบรับรองให้แสดงเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการ
จังหวัดกระบี่ ประเภทบริษัทนาเที่ยว



ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บทนา
จังหวัดกระบี่ เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นเมืองที่น่าอยู่ ซึ่งจากศักยภาพ
ดังกล่าวจึงทาให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างก็เดินทางมายังจังหวัดกระบี่ เป็นจานวนมาก จาเป็นที่
จังหวัดและผู้ประกอบการ ต้องพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะเรื่องมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการในประเภทโรงแรมที่พัก
ร้านอาหาร บริษัทนาเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว สถานบริการสปา สถานที่จาหน่ายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก

รวมทั้งสิ่ง

อานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งหากบริการต่าง ๆ เหล่านั้น ไม่มีมาตรฐานคุณภาพที่เพียงพอ ก็จะส่งผลสะท้อนกลับไปสู่การท่องเที่ยว
โดยตรง ทาให้จานวนนักท่องเที่ยวลดลง รายได้จากการท่องเที่ยวก็จะลดลงตามไปด้วย และสิ่งที่สาคัญที่สุดคือภาพลักษณ์ของ
จังหวัดกระบี่ ที่เป็นไปในทิศทางลบ
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จังหวัดกระบี่ จึงมีนโยบายที่จะสร้างเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัด
กระบี่ เพื่อเป็นเครื่องมือในการปกปัก รักษาทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดกระบี่

ให้คงความเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

ผู้ประกอบการ มีการให้บริการที่ดี มีคุณภาพ ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมายังจังหวัดกระบี่ ว่าจะ
ได้รับบริการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดระยะเวลาที่ท่องเที่ยวใน

จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่ ประเภทบริษัทนา
เที่ยว เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ
เชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว ต่อไป

จังหวัดกระบี่

ให้มีมาตรฐาน ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความ

ตราสัญลักษณ์มาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่

องค์ประกอบของเครื่องหมาย


ช้าง เป็นการสื่อความหมาย ช้างเผือกช้างแรก แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช คล้องได้ที่ตาบลดินอุดม อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นช้างคู่พระบารมีประจารัชกาลที่ ๙



เส้นสีขาว ลากลงมาตรงข้อความ “The Best of Krabi” เป็นการสื่อความหมายว่า จังหวัดกระบี่ จะ
พัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ



เรือหัวโทง เขาขนาบน้า เป็นการสื่อความหมายที่นักท่องเที่ยว นึกถึงเป็นสิ่งแรกเมื่อเดินทางมายัง
จังหวัดกระบี่



ทะเล เป็นการสื่อความหมายว่า จังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ในฝั่งทะเลอันดามัน ที่มีความสวยงาม



ปลา เป็นการสื่อความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของทะเลอันดามัน



คาว่า “The Best of Krabi” เป็นการสื่อความหมายว่า จังหวัดกระบี่ มีความยินดีที่จะคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด มอบให้กับ
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดกระบี่

ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้ตราสัญลักษณ์ The Best of Krabi
ประเภทบริษัทนาเที่ยว
๑. การละเมิดตราสัญลักษณ์
๑. การละเมิดตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์ The Best of Krabi จัดทาขึ้นเพื่อมอบให้กับผู้ประกอบการสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่ ที่ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการพิจารณารับรองมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่ เท่านั้น ห้ามมิให้บุคคลใดก็
ตามทาการลอกเลียน ทาซ้า เปลี่ยนแปลงหรือเผยแพร่ส่วนใด ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด แก่บุคคลภายนอกโดยมิได้รับอนุญาต
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากจังหวัดกระบี่โดยเด็ดขาด หากบุคคลใดละเมิด จังหวัดกระบี่ จะดาเนินการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง จนถึงที่สุด
๒. คุณสมบัติของผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์
ผู้ขอยื่นคาขอต้องมีคุณสมบัติในข้อหนึ่งข้อใด ดังนี้
๒.๑ เป็นสินค้าและบริการที่ผลิตในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เท่านั้น
๒.๒ เป็นสินค้าและบริการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
๒.๓ มีการดาเนินการประกอบธุรกิจมาอย่างน้อย ๒ ปี
๒.๔ มีการประกอบกิจการที่สะท้อนถึงภูมิปัญญา การสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม หรือลักษณะเด่นของจังหวัด
๒.๕ สินค้าและบริการที่แจ้งขอใช้ตราสัญลักษณ์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานที่กากับดูแล หรือสมาคมต้น
สังกัดคัดเลือกตราสัญลักษณ์ในแต่ละประเภทสินค้าและบริการ
๒.๖ ผู้ยื่นขอจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคม หรือชมรม (ที่เป็นสมาชิกของสมาคม) ที่เกี่ยวข้อง
๓. การรับตราสัญลักษณ์
๓.๑ การอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ในแต่ละครั้งมีอายุเพียง ๑ ปีหลังจากนั้น ผู้ประกอบการสามารถแจ้งความจานงขอ
ต่ออายุใบรับรองใหม่ ทั้งนี้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากจังหวัดกระบี่ สงวนสิทธิ์ที่เพิกถอนการรับรองใน
ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว หรืออาจไม่พิจารณาต่ออายุใหม่หากพบว่าผู้ใช้ตราสัญลักษณ์ The Best of Krabi กระทา
ผิดเงื่อนไขที่ จังหวัดกระบี่กาหนด
๓.๒ การใช้ตราสัญลักษณ์จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ไม่สามารถ โอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้
๓.๓ ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองให้ใช้ตราสัญลักษณ์สามารถใช้ได้กับสินค้าหรือบริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
๓.๔ ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองให้ใช้ตราสัญลักษณ์แล้ว จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางจังหวัดกระบี่ จัดหรือ
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งจังหวัด
๓.๕ ผลการให้คะแนนของคณะกรรมการ ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และต้องไม่มีเกณฑ์ข้อใด
โดยมีระดับในการผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
(๑) ระดับ Silver ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕
– ๘๔.๙๙
(๒) ระดับ Gold ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕
– ๘๙.๙๙
(๓) ระดับ Platinum ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐
– ๑๐๐

ข้อหนึ่งได้ ๑ คะแนน

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแยกในแต่ละหมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑ ด้านนโยบายและกาหนดการปฏิบัติ ค่าถ่วงน้าหนัก ๑๐ คะแนน
หมวดที่ ๒ ด้านสภาพทั่วไป ค่าถ่วงน้าหนัก ๒๐ คะแนน
หมวดที่ ๓ ด้านการบริการ ค่าถ่วงน้าหนัก ๓๕ คะแนน
หมวดที่ ๔ ด้านจรรยาบรรณ ค่าถ่วงน้าหนัก ๑๕ คะแนน
หมวดที่ ๕ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ค่าถ่วงน้าหนัก ๒๐ คะแนน
๔. เงื่อนไขและการตรวจติดตาม
๔.๑ ผู้ที่ได้รับตราสัญลักษณ์จะต้องรักษาไว้ซึ่งคุณภาพตลอดระยะเวลาที่ได้รับตราสัญลักษณ์
๔.๒ ผู้ประกอบการต้องพร้อมที่จะรับการตรวจสอบและติดตามผลตลอดระยะเวลาที่ได้รับตราสัญลักษณ์
๕. การยกเลิกการรับรองมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่ ประเภทบริษัทนาเที่ยว
๕.๑ สินค้าและบริการ เมื่อสุ่มตรวจสอบไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
๕.๒ ยกเลิกเมื่อใบรับรองหมดอายุ นับจากวันที่ได้รับการรับรอง (ใบรับรองมีอายุ ๑ ปี)
๕.๓ ในกรณี ที่ยกเลิกการใช้ตราสัญลักษณ์ ผู้ที่ได้รับใบรับรองจะต้องยุติการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ในทุกสื่อที่มีการอ้าง
ถึงการได้รับตราสัญลักษณ์ทั้งหมด

เกณฑ์มาตรฐานบริษัทนาเที่ยว
ธุรกิจนาเที่ยว หมายความว่า ธุรกิจเกี่ยวกับการนานักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์
อื่น โดยจัดให้มีบริการหรือการอานวยความสะดวก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์ หรือ
บริการอื่นใด ทั้งนี้ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เกณฑ์

ค่า
ระดับคะแนนประเมิน
คะแนน
๔ ๓ ๒ ๑

ตัวชี้วัด

หมวดที่ ๑ นโยบายและกาหนดการปฏิบัติ

๑๐

๑.๑ นโยบายด้านองค์กร (๑) มีการกาหนดนโยบายและแผนงานของบริษัท ดังนี้

๒

ระดับ ๑ ไม่มีการนโยบายและแผนงานของบริษัท ได้ ๑ คะแนน
ระดับ ๒ มีการกาหนดนโยบายและแผนงานของบริษัทอย่างชัดเจนและ
เป็นลายลักษณ์อักษร ได้ ๒ คะแนน
ระดับ ๓ มีการดาเนินการในระดับที่ ๒ และมีการนานโยบายและ
แผนงานของบริษัทไปสู่การปฏิบัติ ได้ ๓ คะแนน
ระดับ ๔ มีการดาเนินการในระดับที่ ๒ และ ๓ และมีการประเมินและ
ติดตามการทางานตามแผนงานของบริษัทอย่างสม่าเสมอ
ได้ ๔ คะแนน
(แสดงเอกสาร / รูปภาพประกอบ)
(๒) มีการกาหนดกฎระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท โดยค่าคะแนนแต่ระดับ มีดังนี้
ระดับ ๑ ไม่มีการกาหนดกฎระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท ได้ ๑ คะแนน
ระดับ ๒ มีการกาหนดกฎระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทอย่างชัดเจนและเป็น
ลายลักษณ์อักษร ได้ ๒ คะแนน
ระดับ ๓ มีการดาเนินการในระดับที่ ๒ และมีการแจ้งกฎระเบียบดังกล่าว
ให้พนักงานรับทราบอย่างทั่วถึง ได้ ๓ คะแนน
ระดับ ๔ มีการดาเนินการในระดับที่ ๒ และ ๓ และมีกฎระเบียบต่าง ๆ
ของบริษัท ไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ได้ ๔ คะแนน

๑

(แสดงเอกสาร / รูปภาพประกอบ)
(๓) มีการดาเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานอย่างเคร่งครัด เช่น
พระราชบัญญัติประกันสังคม ,การจ่ายค่าจ้าง และแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
ดังนี้

๑

ระดับ ๑ ไม่มีการดาเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน ได้ ๑ คะแนน
ระดับ ๒ มีการดาเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน
เฉพาะพระราชบัญญัติประกันสังคม ได้ ๒ คะแนน
ระดับ ๓ มีการดาเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน เฉพาะ
พระราชบัญญัติประกันสังคม และแรงงานต่างด้าว
ได้ ๓ คะแนน
ระดับ ๔ มีการดาเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน เฉพาะ
พระราชบัญญัติประกันสังคม และการจ่ายค่าจ้างตามกฎหมาย
แรงงานว่าด้วยค่าจ้างขั้นต่า ได้ ๔ คะแนน
(๔) ได้รับการรับรองหรือรางวัลด้านต่าง ๆ จากองค์กรที่เกี่ยวข้อง และมี
มาตรฐานทั้งภายในและภายนอก ดังนี้

๒

ระดับ ๑ ไม่ได้รับการรับรองหรือรางวัลด้านต่าง ๆ จากองค์กรที่
เกี่ยวข้อง ได้ ๑ คะแนน
เกณฑ์

ค่า
ระดับคะแนนประเมิน
คะแนน
๔ ๓ ๒ ๑

ตัวชี้วัด
ระดับ ๒ ได้รับการรับรองหรือรางวัล ๑ มาตรฐาน/การรับรอง/รางวัล
ได้ ๒ คะแนน
ระดับ ๓ ได้รับการรับรองหรือรางวัล ๒ มาตรฐาน/การรับรอง/รางวัล
ได้ ๓ คะแนน
ระดับ ๔ ได้รับการรับรองหรือรางวัลมากกว่า ๒ มาตรฐาน/การรับรอง/
รางวัล ได้ ๔ คะแนน
(๕) มีรายการนาเที่ยวที่ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยว
และสร้างสรรค์ต่อสังคม รวมทั้งมีรายการนาเที่ยวที่หลากหลาย มีดังนี้

๒

ระดับ ๑ ไม่มีรายการนาเที่ยวที่ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว ได้ ๑ คะแนน
ระดับ ๒ มีรายการนาเที่ยวที่ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว ได้ ๒ คะแนน
ระดับ ๓ มีการดาเนินการในระดับ ๒ และมีรายการนาเที่ยวที่มีกิจกรรม
สร้างสรรค์ต่อสังคม ได้ ๓ คะแนน
ระดับ ๔ มีการดาเนินการในระดับ ๒ และระดับ ๓ และมีรายการนาเที่ยว
ที่หลากหลายและมีความชานาญเฉพาะทาง ได้ ๔ คะแนน
๑.๒ นโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อม

(๑) มีการกาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม อย่างเป็น
รูปธรรม และนาไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้

๒

ระดับ ๑ ไม่มีการกาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม
ได้ ๑ คะแนน
ระดับ ๒ มีการกาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ได้ ๒ คะแนน
ระดับ ๓ มีการดาเนินการในระดับที่ ๒ และมีการกาหนดนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมไปสู่การปฏิบัติ ได้ ๓ คะแนน
ระดับ ๔ มีการดาเนินการในระดับที่ ๒ และ ๓ และมีการประเมินและ
ติดตามการทางานตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างสม่าเสมอ ได้ ๔ คะแนน
(แสดงเอกสาร / รูปภาพประกอบ)
๒๐

หมวดที่ ๒ สภาพทั่วไป
๒.๑ สถานที่ตั้ง

(๑) สถานที่สถานประกอบการ อยู่ในพื้นที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน สะอาด
สวยงาม การคมนาคมสะดวก พร้อมทั้งมีที่จอดรถที่สะดวก (ยกเว้นสถาน
ประกอบการที่มีพื้นที่จากัด) ดังนี้
ระดับ ๑ ไม่มีชื่อบริษัทหรือสถานที่ตั้งสถานประกอบการ หรือมีแต่ไม่
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ได้ ๑ คะแนน

๗

ระดับ ๒ มีชื่อบริษัทหรือสถานที่ตั้งสถานประกอบการ และตั้งอยู่ใน
สถานที่ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทางกายภาพ
ระดับ ๓ มีการดาเนินการระดับ ๒ และมีสภาพแวดล้อมที่มีความ
สะอาด สวยงาม น่าสนใจ การคมนาคมสะดวก ได้ ๓ คะแนน
ระดับ ๔ มีการดาเนินการระดับ ๒ และ ๓ รวมทั้งมีที่จอดรถสาหรับผู้มา

ติดต่อได้สะดวก (ยกเว้นสถานประกอบการที่มีพื้นที่จากัด)
หมายเหตุ : สาหรับสถานประกอบการที่มีพื้นที่จากัด ค่าคะแนนที่ได้รับ ๒
คะแนน
ค่า
ระดับคะแนนประเมิน
คะแนน
๔ ๓ ๒ ๑

เกณฑ์

ตัวชี้วัด

๒.๒ ข้อมูลและ

(๑) สถานประกอบการ มีข้อมูลและสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวและการ
บริการ ดังนี้

สารสนเทศด้านการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ

๖

ระดับ ๑ ไม่มีข้อมูลและสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
ได้ ๑ คะแนน
ระดับ ๒ มีข้อมูลและสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวและการบริการ คือ
มีสิ่งพิมพ์ด้านการท่องเที่ยวที่จัดให้บริการแก่ลูกค้าหรือ
นักท่องเที่ยว ได้ ๒ คะแนน
ระดับ ๓ มีข้อมูลในระดับ ๒ รวมทั้งมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านการท่องเที่ยว
ที่จัดให้บริการแก่ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว ได้ ๓ คะแนน
ระดับ ๔ มีข้อมูลในระดับ ๒ และ ๓ รวมทั้งมีสื่ออื่น ๆ ด้านการท่องเที่ยว
ที่สร้างขึ้นเอง และข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
จัดให้บริการแก่ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว ได้ ๔ คะแนน

๒.๓ ด้านการบริการ
ท่องเที่ยว

(๑) สถานประกอบการ มีการบริการด้านการท่องเที่ยว ดังนี้
ระดับ ๑ ไม่มีการบริการด้านการท่องเที่ยว ได้ ๑ คะแนน
ระดับ ๒ มีโปรแกรมการท่องเที่ยวที่บริษัทกาหนดไว้ให้นักท่องเที่ยวเลือก

และมีการโฆษณา ณ จุดขายไม่เกินจริง ได้ ๑ คะแนน

๗

ระดับ ๓ มีการบริการการท่องเที่ยวระดับ ๒ รวมทั้งมีโปรแกรมท่องเที่ยว

ที่ระบุกิจกรรมต่าง ๆ ครอบคลุมและดึงดูดความสนใจ เช่น
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ กิจกรรมระหว่างการเดินทาง และ
กิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เป็นต้น ได้ ๓ คะแนน
ระดับ ๔ มีการบริการการท่องเที่ยวระดับ ๒ และ ๓ รวมทั้งมีการระบุ

ราคาค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร
ค่าบริการอื่น ๆ เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงการบริการที่ดี และ
ไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยว ได้ ๔ คะแนน
๓๕

หมวดที่ ๓ การบริการ
๓.๑ บุคลากร

(๑) การแต่งกายของพนักงานบริการ ดังนี้

๕

ระดับ ๑ พนักงานแต่งกายไม่สุภาพ เรียบร้อย ได้ ๑ คะแนน
ระดับ ๒ พนักงานแต่งกายที่สุภาพ เรียบร้อย สะอาด และมีชุดยูนิฟอร์ม
ได้ ๒ คะแนน
ระดับ ๓ พนักงานแต่งกายชุดยูนิฟอร์มสุภาพ เรียบร้อย และสะอาด
พนักงานมีบุคลิก มารยาท อัธยาศัยที่ดี เป็นมิตร และมีมารยาท
การต้อนรับ กล่าวคาต้อนรับด้วยภาษาไทย ได้ ๓ คะแนน
ระดับ ๔ พนักงานแต่งกายชุดยูนิฟอร์มสุภาพ เรียบร้อย และสะอาด
มีบุคลิก มารยาท อัธยาศัยที่ดี เป็นมิตร และมีมารยาทการ
ต้อนรับ กล่าวคา ต้อนรับด้วยภาษาไทย และพนักงานสามารถให้
ข้อมูลและความช่วยเหลือได้ตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ ๔ คะแนน
(๒) ด้านการสื่อสาร ดังนี้
ระดับ ๑ ไม่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ ได้ ๑ คะแนน
ระดับ ๒ สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ ๑ ภาษา ได้ ๒ คะแนน
ระดับ ๓ สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้มากกว่า ๒ ภาษา

๕

ได้ ๔ คะแนน
เกณฑ์

ค่า
ระดับคะแนนประเมิน
คะแนน
๔ ๓ ๒ ๑

ตัวชี้วัด
(๓) ร้อยละของพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการบริการอย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง ดังนี้

๔

ระดับ ๑ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของพนักงาน ได้ ๑ คะแนน
ระดับ ๒ ร้อยละ ๕๐ ของพนักงาน ได้ ๒ คะแนน
ระดับ ๓ ร้อยละ ๖๐ ของพนักงาน ได้ ๓ คะแนน
ระดับ ๔ ร้อยละ ๗๐ ของพนักงาน ได้ ๔ คะแนน
๓.๒ อุปกรณ์สิ่งอานวย
ความสะดวก

(๑) สถานประกอบการ มีอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวก ดังนี้

๔

ระดับ ๑ ไม่มีอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวก ได้ ๑ คะแนน
ระดับ ๒ มีอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวก เช่น โต๊ะทางาน ตู้เก็บ

เอกสาร ชุดรับแขก เคาน์เตอร์ โทรศัพท์ โทรสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ดับเพลิง
เครื่องพิมพ์เอกสาร รวมทั้งมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง เป็นต้น
ได้ ๒ คะแนน
ระดับ ๓ มีอุปกรณ์ระดับ ๒ รวมทั้งจัดบริเวณไว้สาหรับผู้สูบบุหรี่

บริเวณห้ามสูบบุหรี่ และจุดสาหรับทิ้งบุหรี่ ได้ ๓ คะแนน
ระดับ ๔ มีอุปกรณ์ระดับ ๒ และ ๓ รวมทั้งห้องน้า ห้องส้วม ต้องเป็น

แบบโถชักโครก มีที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ มีสภาพสะอาด
และมีน้าสาหรับใช้ทาความสะอาดเพียงพอ มีการระบาย
อากาศและแสงสว่าง และมีบริการรถรับ-ส่ง นาเที่ยว ให้แก่
นักท่องเที่ยว ได้ ๔ คะแนน
๓.๓ มาตรฐานการรักษา (๑) สถานประกอบการ มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ดังนี้
ความปลอดภัย

ระดับ ๑ ไม่มีมาตรฐานรักษาความปลอดภัย ได้ ๑ คะแนน

๔

ระดับ ๒ มีมาตรฐานรักษาความปลอดภัย ด้านยานพาหนะที่สะอาด
พร้อมสาหรับใช้งานได้ตลอดเวลา ได้ ๒ คะแนน
ระดับ ๓ มีมาตรฐานรักษาความปลอดภัยระดับ ๒ และมีการเตือนภัย
อุบัติเหตุต่าง ๆ มิจฉาชีพ และการลักขโมย ที่อาจเกิดขึ้นใน
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ได้ ๓ คะแนน
ระดับ ๔ มีมาตรฐานรักษาความปลอดภัยระดับ ๒ และ ๓ รวมทั้ง มีการ

ประกันอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว และมีระบบสื่อสารเพื่อ
ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยังเครือข่ายต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ได้ ๔ คะแนน
(๒) มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของกิจกรรมแต่ละประเภท

๔

๒.๑ ประเภทเรือนาเที่ยว (เอกสารแนบ ๑)
๒.๒ ประเภทดาน้า (เอกสารแนบ ๒)
๒.๑ ประเภทปีนผา (เอกสารแนบ ๓)
๒.๑ ประเภทเรือพาย (แคนู-คายัค) (เอกสารแนบ ๔)
๒.๑ ประเภทกีฬาผจญภัย (เอกสารแนบ ๕)
๓.๔ ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร

(๑) สถานประกอบการ มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร ดังนี้

๔

ระดับ ๑ ไม่มีช่องทางแสดงและรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ได้ ๑ คะแนน
ระดับ ๒ มีช่องทางการแสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ เพื่อนาไป
ปรับปรุงและแก้ไข ได้ ๒ คะแนน

เกณฑ์

ค่า
ระดับคะแนนประเมิน
คะแนน
๔ ๓ ๒ ๑

ตัวชี้วัด
ระดับ ๓ มีช่องทางระดับ ๒ และมีช่องทางการติดต่อได้หลายช่องทาง
และสะดวกในการติดต่อ เช่น เว็บไซต์ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์
และโทรสาร ที่ชัดเจน ได้ ๓ คะแนน

ระดับ ๔ มีช่องทางระดับ ๒ และ ๓ และมีการทาประวัติของลูกค้า / ผู้มา
รับบริการ เพื่อขยายช่องทางการตลาด ได้ ๔ คะแนน

๓.๕ มัคคุเทศก์ (ยกเว้น (๑) มัคคุเทศก์ จะต้องมีคุณสมบัติ และมาตรฐาน ดังนี้
๕
ตัวแทนบริษัทนาเที่ยว)
ระดับ ๑ มัคคุเทศก์ ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว ตามพ.ร.บ.
ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ ๑ คะแนน
ระดับ ๒ มัคคุเทศก์ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว ตามพ.ร.บ.
ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีความรู/้
ความเชี่ยวชาญด้านแหล่งท่องเที่ยว เป็นอย่างดี รวมทั้งมีบุคลิก
มารยาท อัธยาศัยที่ดี และเป็นมิตร ได้ ๒ คะแนน
ระดับ ๓ มัคคุเทศก์ มีคุณสมบัติและมาตรฐานระดับ ๒ มีการเตรียม

ความพร้อมก่อนการรับและส่งนักท่องเที่ยว เช่น อุปกรณ์
สาหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ศึกษารายการนาเที่ยว
และข้อมูลพื้นฐานของนักท่องเที่ยว เป็นต้น รวมทั้งมีการ
ปฏิบัติระหว่างการเดินทางนาเที่ยวต่อนักท่องเที่ยว เช่น
มีการแจ้งรายละเอียดการเดินทางให้นักท่องเที่ยวทราบ
มีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกฎ / วัฒนธรรม เพื่อนักท่องเที่ยว
จะได้เตรียมพร้อม เป็นต้น ได้ ๓ คะแนน
ระดับ ๔ มัคคุเทศก์ มีคุณสมบัติและมาตรฐานระดับ ๒ และ ๓ รวมทั้ง

มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กล่าวคือ จะต้องมี
ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ การใช้ไหวพริบ และการ
ตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว หรือ
ระหว่างปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม รวดเร็ว และไม่ทาให้
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยเสียหาย ได้ ๔ คะแนน
หมวดที่ ๔ จรรยาบรรณ

๑๕

๔.๑ จรรยาบรรณ

(๑) ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบการต่อลูกค้า ดังนี้

๔

ระดับ ๑ ไม่มีจรรยาบรรณในการให้บริการแก่ลูกค้า ได้ ๑ คะแนน
ระดับ ๒ มีการกาหนดราคาสินค้าบริการด้วยความยุติธรรมเหมาะสมกับ
คุณภาพและปริมาณ ได้ ๒ คะแนน
ระดับ ๓ ดาเนินการในระดับ ๒ มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการเอา
ใจใส่ลูกค้าทุกคน เปิดโอกาสให้ลูกค้าทุกคนซื้อสินค้าและบริการ
ในทุกสภาวะเศรษฐกิจ ได้ ๓ คะแนน
ระดับ ๔ ดาเนินการในระดับ ๒ และ ๓ และไม่กระทาการใด ๆ เพื่อทาให้
สินค้ามีราคาสูงขึ้นโดยไม่มีเหตุผล และปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างมี
อัธยาศัยไมตรีอันดี ได้ ๔ คะแนน
(๒) ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบการต่อคู่แข่งขัน ดังนี้

๓

ระดับ ๑ ไม่มีจรรยาบรรณในการประกอบการต่อคู่แข่งขัน ได้ ๑ คะแนน
ระดับ ๒ ไม่มีการกลั่นแกล้งหรือให้ร้ายทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม หรือ
ทาการข่มขู่และกีดกันทางการค้าแก่คู่แข่งขัน ได้ ๒ คะแนน
เกณฑ์

ค่า
ระดับคะแนนประเมิน
คะแนน
๔ ๓ ๒ ๑

ตัวชี้วัด
ระดับ ๓ ดาเนินการในระดับ ๒ และให้ความร่วมมือในการแข่งขันเพื่อ
สร้างภาวะตลาดที่ดี เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
การร่วมมือในการป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ได้ ๓ คะแนน
ระดับ ๔ ดาเนินการในระดับ ๒ และ ๓ และไม่ล่วงละเมิดสิทธิตาม
กฎหมายของคู่แข่งขัน ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เป็นต้น รวมทั้ง
ไม่จารกรรมความลับทางธุรกิจของคู่แข่งขัน ได้ ๔ คะแนน
(๓) ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจต่อหน่วยงานราชการ ดังนี้
ระดับ ๑ ไม่มีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับของ

๔

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ ๑ คะแนน
ระดับ ๒ ปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายในการประกอบธุรกิจด้วย
ความซื่อสัตย์ เช่น จัดทาบัญชีและเสียภาษีถูกต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ และไม่เปิดโอกาสให้ข้าราชการประพฤติมิชอบใน
ธุรกิจของตน ได้ ๒ คะแนน
ระดับ ๓ ดาเนินการตามระดับ ๒ และให้ความร่วมมือกับส่วนราชการใน
การทาหน้าที่พลเมืองที่ดี โดยการสละกาลังกาย กาลังทรัพย์
ตามความเหมาะสม สนับสนุนด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่
สังคมและชุมชน ได้ ๓ คะแนน
ระดับ ๔ ดาเนินการตามระดับ ๒ และระดับ ๓ และมีทัศนคติที่ดีและ
เชื่อมั่นส่วนราชการ ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ
ได้ ๔ คะแนน
(๔) ไม่มีประวัติร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้มาติดต่อ ดังนี้

๔

ระดับ ๑ ไม่มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ได้ ๑ คะแนน
ระดับ ๒ มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ได้ ๒ คะแนน
ระดับ ๓ มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน รวบรวมเรื่องร้องเรียน
นาเสนอผู้บริหาร ได้ ๓ คะแนน
ระดับ ๔ มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน รวบรวมเรื่องร้องเรียน
นาเสนอผู้บริหาร มีการสอบหาข้อเท็จจริง/ปรับปรุงแก้ไข/
รับผิดชอบ ได้ ๔ คะแนน
หมวดที่ ๕ ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

๒๐

๕.๑ ด้านชุมชน

๔

(๑) สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน โดยค่าคะแนนแต่ละ

ระดับ มีดังนี้
ระดับ ๑ ไม่สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ได้ ๑ คะแนน
ระดับ ๒ มีการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ๑ กิจกรรม
ต่อปี ได้ ๒ คะแนน

ระดับ ๓ มีการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ๒ กิจกรรม
ต่อปี ได้ ๓ คะแนน
ระดับ ๔ มีการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนมากกว่า
๒ กิจกรรมต่อปี ได้ ๔ คะแนน

เกณฑ์

ค่า
ระดับคะแนนประเมิน
คะแนน
๔ ๓ ๒ ๑

ตัวชี้วัด
(๒) ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เช่น การตกแต่ง การแต่ง
กาย อาหาร หัตถกรรม และการละเล่นต่าง ๆ เป็นต้น โดยค่าคะแนนแต่ละ

๔

ระดับ มีดังนี้
ระดับ ๑ ไม่มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
ได้ ๑ คะแนน
ระดับ ๒ มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามเช่น ตกแต่ง
การแต่งกาย อาหาร หัตถกรรม และการละเล่นต่าง ๆ เป็นต้น
จานวน ๑ ชนิด ได้ ๒ คะแนน
ระดับ ๓ มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามเช่น ตกแต่ง
การแต่งกาย อาหาร หัตถกรรม และการละเล่นต่าง ๆ เป็นต้น
จานวน ๒ ชนิด ได้ ๓ คะแนน
ระดับ ๔ มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามเช่น ตกแต่ง
การแต่งกาย อาหาร หัตถกรรม และการละเล่นต่าง ๆ เป็นต้น
จานวนมากกว่า ๒ ชนิด ได้ ๔ คะแนน
(๓) สถานประกอบการมีการจัดกิจกรรมนาเที่ยวที่คานึงถึงชุมชนในท้องถิ่น
ดังนี้
ระดับ ๑ สถานประกอบการไม่มีการจัดกิจกรรมนาเที่ยวที่คานึงถึงชุมชน

๔

ในท้องถิ่น ได้ ๑ คะแนน
ระดับ ๒ สถานประกอบการมีการจัดกิจกรรมนาเที่ยวที่คานึงถึงชุมชนใน
ท้องถิ่น คือ ไม่จัดกิจกรรมใด ๆ ที่ส่งผลกระทบทางลบต่อ

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิต อันดีงาม
ของคนในท้องถิ่น และมีการจัดนาเที่ยวที่ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน เช่น นานักท่องเที่ยวไปชมวิถีชีวิตของคนในพื้นที่
เป็นต้น ได้ ๒ คะแนน
ระดับ ๓ มีการดาเนินการระดับ ๒ มีการใช้บริการร้านอาหารในท้องถิ่น
และมีการใช้บริการร้านขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองใน

ท้องถิ่น ได้ ๓ คะแนน
ระดับ ๔ มีการดาเนินการระดับ ๒ และ ๓ มีการใช้บริการมัคคุเทศก์

ท้องถิ่น มีการใช้บริการยานพาหนะในท้องถิ่น และมีการใช้
บริการที่พักในท้องถิ่น เช่น โฮมสเตย์ เป็นต้น ได้ ๔ คะแนน
๕.๒ ด้านสิ่งแวดล้อมและ (๑) มีการใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ที่สนับสนุนการประหยัดพลังงานและ ๔
เชื้อเพลิงต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยค่าคะแนนแต่ละ
พลังงาน

ระดับ มีดังนี้
ระดับ ๑ ไม่มีการใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ที่สนับสนุนการประหยัด
พลังงานและเชื้อเพลิงต่าง ๆ ได้ ๑ คะแนน
ระดับ ๒ มีการใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ที่สนับสนุนการประหยัด
พลังงานและเชื้อเพลิงต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ตั้งแต่ร้อยละ ๓๐ – ๔๐ ได้ ๒ คะแนน
ระดับ ๓ มีการใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ที่สนับสนุนการประหยัด
พลังงานและเชื้อเพลิงต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ตั้งแต่ร้อยละ ๔๑ – ๕๐ ได้ ๓ คะแนน

เกณฑ์

ค่า
ระดับคะแนนประเมิน
คะแนน
๔ ๓ ๒ ๑

ตัวชี้วัด
ระดับ ๔ มีการใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ที่สนับสนุนการประหยัด
พลังงานและเชื้อเพลิงต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ได้ ๔ คะแนน

(๒) รณรงค์ให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เช่น
๔
ไฟฟ้า น้า น้ามัน กระดาษ พลาสติก และของสิ้นเปลื้องต่าง ๆ โดยค่าคะแนน

แต่ละระดับ มีดังนี้
ระดับ ๑ ไม่มีการรณรงค์ให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ ได้ ๑ คะแนน
ระดับ ๒ มีการรณรงค์ให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ อย่างน้อย ๓ ประเภท ได้ ๒ คะแนน
ระดับ ๓ มีการรณรงค์ให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ อย่างน้อย ๕ ประเภท ได้ ๓ คะแนน
ระดับ ๔ มีการรณรงค์ให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ มากกว่า ๕ ประเภท รวมทั้งมีการสนับสนุนและ
ส่งเสริมในสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม
และไม่สนับสนุนกิจกรรมสันทนาการที่เป็นการรบกวนและ
ทาลายสิ่งแวดล้อม ได้ ๔ คะแนน
คะแนนเต็ม ๑๐๐

สรุปรายละเอียดของเกณฑ์มาตรฐานบริษัทนาเที่ยว
หมวด

จานวนตัวชี้วัด

ค่าคะแนน

หมวดที่ 1 นโยบายและกาหนดการปฏิบัติ

6

10

1.1 นโยบายด้านองค์กร

5

8

1.2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

1

2

3

20

1

7

2.2 ข้อมูลและสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 1

6

2.3 ด้านการบริการท่องเที่ยว

1

7

8

35

3.1 บุคลากร

3

14

3.2 อุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวก

1

4

3.๓ มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย

2

8

3.4 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

1

4

3.5 มัคคุเทศก์(ยกเว้น ตัวแทนบริษัทนาเที่ยว)

1

5

หมวดที่ 4 จรรยาบรรณ

4

15

4.1 จรรยาบรรณ

4

15

5

20

5.1 ด้านชุมชน

3

12

5.2 ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

2

8

หมวดที่ 2 สภาพทั่วไป
2.1 สถานที่ตั้ง

หมวดที่ 3 การบริการ

หมวดที่ 5 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน

รวม 26

100

เอกสารแนบท้ายเกณฑ์มาตรฐานด้านธุรกิจนาเที่ยว ประเภทกีฬาผจญภัย
ผลการ
ลาดับ
ที่

ตัวชี้วัด

ตรวจสอบ
มี

๑

เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมนี้ตามกฎหมายของประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

๒

มีเจ้าหน้าที่ที่ประกอบกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

๓

ต้องมีบุคลากรผู้ประกอบกิจกรรมที่ผ่านการอบรมในกิจกรรมที่ประกอบอยู่โดยได้มาตรฐานของสมาคมไทย
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย

๔

มีอุปกรณ์ที่จาเป็นขั้นพื้นฐานที่ครบสมบูรณ์และได้มาตรฐานในการประกอบกิจกรรมแต่ละกิจกรรม

๕

มีข้อมูลและเครื่องมือพร้อมใช้ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดปัญหาร้ายแรง เช่น อุบัติเหตุ ภัย
ธรรมชาติ เป็นต้น

๖

มีชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งาน

๗

มีอุปกรณ์กู้ภัยที่มีมาตรฐานและพร้อมใช้งาน

๘

มีความรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลทั่วไปและมีความชานาญในการปฐมพยาบาลเฉพาะแต่ละกิจกรรมที่
ประกอบอยู่

๙

มีการทาประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบกิจกรรมตามที่กฎหมายไทยกาหนด

๑๐

มีการประชุมพนักงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทีมงานเป็นประจา

๑๑

มีการประชุมพนักงานเพื่อจัดการความเสี่ยง ก่อนและหลังการเล่นกิจกรรม

๑๒

มีแผนรองรับความปลอดภัยและมีการทบทวนแผนทุกปี

๑๓

การประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

๑๔

มีหนังสือ / เอกสาร / คู่มือ / กฎระเบียบ / ข้อห้าม ของแต่ละพื้นที่กิจกรรมผจญภัย แจกให้นักท่องเที่ยว
ทราบก่อนการทากิจกรรม

๑๕

มีการควบคุมนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ / ข้อห้าม ของพื้นที่กิจกรรม

ไม่มี

๑๖

มีการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยและวิธีการใช้อุปกรณ์

๑๗

มีการให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการเล่นกิจกรรม

๑๘

มีการสาธิตอุปกรณ์และวิธีการใช้

คะแนนเต็ม

ประเภทเรือพาย (แคนู-คายัค)
รายการ
ลาดับที่

ตัวชี้วัด

ตรวจสอบ
มี

๑

มีใบรับรองมาตรฐานจากสมาคมท่องเที่ยวภายในประเทศ หรือ สมาคมแคนู-คายัค

๒

มีใบรับรองมาตรฐานการเล่นแคนู-คายัค จากหน่วยงานในระดับประเทศ หรือสานักงาน
พัฒนาการท่องเที่ยว หรือนานาชาติ

๓

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านกิจกรรมการพายเรือและการใช้เรือแคนู-คายัค และอุปกรณ์
พื้นฐาน

๔

มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ได้รับมาตรฐานระดับประเทศ ได้แก่ เรือ แคนู-คายัค เสื้อชูชีพ ไม้พาย
แผ่นคลุม หมวกนิรภัย และถุงเชือกช่วยชีวิต

ไม่มี

๕

มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติ ได้แก่ เรือ แคนู-คายัค เสื้อชูชีพ ไม้
พาย แผ่นคลุม หมวกนิรภัย และถุงเชือกช่วยชีวิต

๖

มีชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งาน

๗

มีอุปกรณ์กู้ภัยที่มีมาตรฐานและพร้อมใช้งาน

๘

บุคลากรผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ

๙

มีหัวหน้ากากับดูแลการเล่นกิจกรรมที่ชัดเจน ๑ คน

๑๐

มีการประกันภัย จากการเล่นกิจกรรม

๑๑

มีการประชุมพนักงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทีมงานเป็นประจา

๑๒

มีการประชุมพนักงานเพื่อจัดการความเสี่ยง ก่อนและหลังการเล่นกิจกรรม

๑๓

มีแผนรองรับความปลอดภัยและมีการทบทวนแผนทุกปี

๑๔

มีการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

๑๕

มีการกาหนดจานวนคนที่เหมาะสมกับประเภทและขนาดของเรือแคนู-คายัค

๑๖

มีการจาแนกนักท่องเที่ยวตามความเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ประสบการณ์ว่ายน้า เป็นต้น

๑๗

มีหนังสือ / เอกสาร / คู่มือ / กฏระเบียบ / ข้อห้าม ของแต่ละพื้นที่กิจกรรมการพายเรือ แคนูคายัค แจกให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการทากิจกรรม

๑๘

มีการควบคุมนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบ / ข้อห้าม ของพื้นที่กิจกรรม

๑๙

มีการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยและวิธีการใช้อุปกรณ์

๒๐

มีการให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการพายเรือแคนู-คายัค

๒๑

มีการสาธิตอุปกรณ์และวิธีการใช้

๒๒

มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสายน้าและกระแสน้า

คะแนนเต็ม

ประเภทดาน้า

ลาดับที่

ตัวชี้วัด

๑

ผู้นาการดาน้า ต้องจบการฝึกอบรมด้านการดาน้าระดับ Instructor ขึ้นไป จากสถาบันสอนดาน้าที่
เป็นที่นิยมในระดับสากล มีประกาศนีบัตรยืนยัน ต้องขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
อาชีพทุกปี มีประสบการดาน้าไม่ต่ากว่า ๓,๐๐๐ ไดฟ์ สามารถทาหน้าที่ติดต่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่บนเรือบริการดาน้าได้เป็นอย่างดี และมีความเชี่ยวชาญในแหล่งดาน้าที่ให้บริการเป็น
อย่างดี

๒

ผู้ควบคุมการดาน้า ต้องจบการฝึกอบรมด้านการดาน้าระดับ Dive Master ขึ้นไป จากสถาบันสอน
ดาน้าที่เป็นที่นิยมในระดับสากล มีประกาศนีบัตรยืนยัน ต้องขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบอาชีพทุกปี มีประสบการดาน้าไม่ต่ากว่า ๑,๐๐๐ ไดฟ์ และมีความเชี่ยวชาญในแหล่งดาน้า
ที่ให้บริการเป็นอย่างดี

๓

มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ได้รับมาตรฐานและปลอดภัย ได้แก่ เสื้อชูชีพ หน้ากากดาน้าพร้อมท่อ
หายใจ สายส่งอากาศอัด เครื่องอัดอากาศ อากาศอัด ตีนกบ ฯลฯ เป็นต้น

๔

มีหนังสือ / คู่มือ / เอกสาร ที่บ่งบอกถึงอุปกรณ์ดาน้า วิธีการดาน้า รวมถึงการดาน้าที่ถูกวิธีและ
ปลอดภัย แจกให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการทากิจกรรม

๕

มีหนังสือ / คู่มือ / เอกสาร ที่ประกอบด้วยภาพสัตว์ทะเลพร้อมคาบรรยายภาพสัตว์ทะเลที่มีอยู่ใน
พื้นที่กิจกรรมดาน้า แจกให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการทากิจกรรม

๖

มีถังออกซิเจน สาหรับช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวดาน้าในเบื้องต้น

๗

มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First-Aid Kit) ที่พร้อมใช้งาน

๘

มีชุดปฐมพยาบาลของ Divers Alert Network (DSS-Coast Guardian First-Aid Kit) ที่พร้อมใช้
งาน

๙

บุคลากรผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลอุบัติเหตุจากการดาน้า ระดับ Rescue จากสถาบันที่เป็น
ที่นิยมในระดับสากลและมีประกาศนีบัตรยืนยัน และต้องขึ้นทะเบียนและต่ออายุ First Aid - CPR
ทุกปี

๑๐

มีการประกันภัย ที่ครอบคลุมดูแลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุจากการดาน้า

รายการตรวจสอบ
มี

ไม่มี

๑๑

มีการประชุมพนักงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทีมงานเป็นประจา

๑๒

มีการประชุมพนักงานเพื่อจัดการความเสี่ยง ก่อนและหลังการเล่นกิจกรรม

๑๓

มีแผนรองรับความปลอดภัยและมีการทบทวนแผนทุกปี

๑๔

มีการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

๑๕

มีการแบ่งนักท่องเที่ยวตามการใช้ภาษา โดยผู้ควบคุมการดาน้าต้องสามารถสื่อสาร / ใช้ภาษา
เดียวกัน กับนักท่องเที่ยวดาน้า

๑๖

มีการเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทากิจกรรมดาน้า โดยมีแนวปะการัง กองหิน หรือวัสดุใต้น้า
อื่นๆ ที่บ่งบอกถึงขอบเขตพื้นที่สาหรับการดาน้าอย่างชัดเจน

๑๗

มีการขออนุญาตการเข้าใช้พื้นที่เพื่อการทากิจกรรมดาน้า จากหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่นั้น
ๆ

๑๘

มีการควบคุมนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ / ข้อห้าม ของพื้นที่ทากิจกรรมดาน้า

๑๙

มีการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยและวิธีการใช้อุปกรณ์

๒๐

มีการให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการดาน้า

๒๑

มีการสาธิตอุปกรณ์และวิธีการใช้

๒๒

มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเล

คะแนนเต็ม

ประเภทปีนผา
รายการ
ลาดับ
ตัวชี้วัด
ที่

ตรวจสอบ
มี

๑

ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจกรรมจากสานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๒

มีใบรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวปีนหน้าผาจากสมาคมท่องเที่ยวภายในประเทศ

๓

มีใบรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวปีนหน้าผาจากสมาคมท่องเที่ยวในระดับประเทศหรือนานาประเทศ

๔

ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ให้เข้าทากิจกรรม

๕

ได้รับอนุญาตและได้รับความร่วมมือจากเจ้าของพื้นที่กิจกรรม

๖

ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองการทากิจกรรมจากเจ้าของพื้นที่

๗

มีผู้เชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาตการปีนหน้าผา (Instructor)

๘

มีผู้แนะนาการปีนหน้าผา (Guide)

๙

มีคนในท้องถิ่นที่ได้รับการฝึกอบรมการปีนหน้าผา

๑๐

มีพนักงานบริการนักท่องเที่ยวปีนหน้าผาที่ผ่านการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น

๑๑

มีพนักงานกู้ภัยที่ได้รับการอบรม

๑๒

มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ได้รับมาตรฐานสากล ในสภาพพร้อมใช้งาน ได้แก่ ฮาร์เนสส์ อุปกรณ์บีเลย์ คาราบิ
เนอร์ ควิกดรอว์ รองเท้าปีนหน้าผา หมวกปีนหน้าผา เชือกปีนหน้าผา ถุงชอร์ก อุปกรณ์ที่ใช้ในการโรยตัว
(เชือก Descender Ascenser ถุงมือสายนิรภัย)

๑๓

มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First-Aid Kit) ที่พร้อมใช้งาน

๑๔

มีหนังสือ / เอกสาร / คู่มือปีนหน้าผา แจกให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการทากิจกรรม

๑๕

มีการประกันภัยการประกอบกิจกรรมปีนผา

๑๖

มีแผนรองรับความปลอดภัยและมีการทบทวนแผนทุกปี

๑๗

มีการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

ไม่มี

๑๘

มีการเลือกพื้นที่กิจกรรมปีนหน้าผาที่มีศักยภาพ (คัดเลือก และมีใบรับรองคุณภาพพื้นที่กิจกรรมปีนหน้าผา)

๑๙

มีการแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวตามประสบการณ์ โดยการสัมภาษณ์ประสบการณ์การปีนหน้าผาที่ผ่านมา

๒๐

มีการกาหนดขนาดกลุ่มนักท่องเที่ยวขณะกาลังทากิจกรรมตามความเหมาะสม

๒๑

มีการแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวตามความเสี่ยง และพนักงานจะต้องมีความสามารถดูแลนักท่องเที่ยวตามกลุ่มเสียง
ได้

๒๒

มีหนังสือ / เอกสาร / คู่มือ / กฏระเบียบ / ข้อห้าม ของแต่ละพื้นที่กิจกรรมการปีนหน้าผา แจกให้
นักท่องเที่ยวทราบก่อนการทากิจกรรม

๒๓

มีการควบคุมนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบ / ข้อห้าม ของพื้นที่กิจกรรม

๒๔

มีการขออนุญาตการเข้าใช้พื้นที่เพื่อการทากิจกรรมปีนหน้าผาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่นั้น ๆ

๒๕

มีการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยและวิธีการใช้อุปกรณ์

๒๖

มีการให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการปีนหน้าผา

๒๗

มีการสาธิตอุปกรณ์และวิธีการใช้

๒๘

มีแผ่นพับแสดงเส้นทางการปีนหน้าผาของพื้นที่กิจกรรม

คะแนนเต็ม

ประเภทเรือนาเที่ยว
รายการ
ลาดับ
ตัวชี้วัด
ที่

ตรวจสอบ
มี

๑

ตัวเรือจะต้องมีใบอนุญาตให้ใช้เรือและไม่หมดอายุ ที่ออกโดยกรมเจ้าท่า มีป้ายบอกชื่อ สัญลักษณ์
เลขทะเบียนของเรือ จานวนผู้โดยสาร แสดงไว้อย่างชัดเจน

๒

มีการตรวจสภาพเรือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามระยะเวลาที่กาหนด (ทุกปี) (แสดงเอกสาร
ประกอบ)

๓

มีการทาประกันภัยสาหรับผู้โดยสาร

๔

ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรม การปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินอย่างสม่าเสมอ (ทุกปี)

๕

มีการจัดเก็บเชื้อเพลิงอย่างเหมาะสมและปลอดภัย

๖

มีป้ายแนะนาการปฏิบัติตนขณะโดยสารและเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต
แสดงไว้อย่างชัดเจน

๗

มีอุปกรณ์สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

๘

มีห้องน้าที่ถูกสุขลักษณะ สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย อย่างน้อย ๑ ห้อง

๙

มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต (พวงชูชีพหรือเสื้อชูชีพ) ที่สามารถใช้งานได้ดี ครบตามจานวนผู้โดยสาร โดย
จัดวางอยู่ในจุดที่เหมาะสม พร้อมใช้งาน ทุกชิ้น

๑๐

มีน้ายาดับเพลิงประจาเรือที่มีประสิทธิภาพ ครบตามจานวนข้อบังคับการตรวจเรือกาหนด ติดตั้ง
ไว้ในจุดที่เหมาะสม พร้อมใช้งาน

๑๑

มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First-Aid Kit) ที่พร้อมใช้งาน

๑๒

มีน้าดื่มสารองไว้อย่างน้อย ๑ ลิตร ต่อ ผู้โดยสาร ๑ คน

๑๓

ผู้ควบคุมเรือ / นายท้ายเรือ จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีประกาศนียบัตรที่ไม่หมดอายุ
ตามขนาด ประเภท และเขตการเดินเรือแสดงพร้อมกับบัตรประจาตัวที่ออกโดยหน่วยงานราชการ

๑๔

ผู้ควบคุมเรือ / นายท้ายเรือ จะต้องมีความสามารถศึกษาสภาพกระแสน้า สภาพท้องน้าและบน

ไม่มี

น้าของสถานที่ต่างๆ ตลอดระยะทางที่เรือต้องผ่านไปได้
๑๕

ผู้ควบคุมเรือ / นายท้ายเรือ / ช่างเรือ จะต้องมีการตรวจสภาพเรือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ก่อน
ออกเรือทุกครั้ง

๑๖

คนขับเรือจะต้องไม่ขับขี่ด้วยความประมาท และไม่ดื่มสุรา เสพของมึนเมา หรือสารเสพติด ขณะ
ควบคุมเรือ

๑๗

พนักงานประจาเรือทุกคนจะต้องว่ายน้าได้ พร้อมทั้งสามารถช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้โดยสาร
ได้

๑๘

มีช่างเครื่องยนต์ประจาเรืออย่างน้อย ๑ คน ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประกาศนียบัตรที่ไม่
หมดอายุ ตามขนาด ประเภท และเขตการเดินเรือ

๑๙

มีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีประสบการณ์ คอยให้ความช่วยเหลือ และรักษาความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารในเรือ
หรือบริเวณท่าเทียบเรือ

๒๐

มีการบันทึกจานวนหรือรายชื่อผู้โดยสารให้ครบถ้วนทุกครั้งที่ออกเรือ

๒๑

ควบคุมไม่ให้ปริมาณผู้โดยสารและสัมภาระเกินที่กาหนด

๒๒

มีการแจ้งผู้โดยสารทราบล่วงหน้าทุกครั้งที่เรือจะผ่านบริเวณหรือสภาพภูมิอากาศที่อันตราย และ
แนะนาการเตรียมตัวเพื่อความปลอดภัย

๒๓

ชี้แจงการปฏิบัติตนขณะโดยสาร เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตอย่างคร่าวๆ
แก่ผู้โดยสารทุกครั้ง

๒๔

พนักงานประจาเรือจะต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด และมีสัญลักษณ์แสดงความเป็นพนักงานที่
สังเกตได้ชัดเจน

๒๕

พนักงานประจาเรือจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางเป็นอย่างดี

๒๖

ผู้ประกอบการและพนักงานประจาเรือจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฏหมายการ
คมนาคมทางน้าอย่างเคร่งครัด

๒๗

ผู้ประกอบการและพนักงานประจาเรือจะต้องคานึงถึงความสะดวกปลอดภัยของคนพิการ คนชรา
เด็ก และสตรีมีครรภ์

๒๘

ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒๙

มีการจัดการขยะ น้าเสีย และข้อเสีย บนเรือ และแหล่งท่องเที่ยว อย่างมีประสิทธิภาพ

๓๐

มีการป้องกันเสียงดังรบกวนจากเครื่องยนต์

๓๑

กรณีจัดกิจกรรมนันทนาการจะต้องอยู่ในระดับที่ไม่รบกวนต่อสภาพแวดล้อม

๓๒

ระมัดระวังไม่ให้เกิดการทาลาย หรือรบกวนสัตว์น้า พืชพรรณ และทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แนว
ปะการัง ป่าชายเลน หินงอกหินย้อย เป็นต้น

๓๓

จัดโปรแกรมการนาเที่ยวให้สอดคล้องกับฤดูกาล ตารางน้าขึ้น-น้าลง หลีกเลี่ยงฤดูการผสมพันธุ์
และวางไข่ของสัตว์น้า

๓๔

จัดกิจกรรมการให้ความรู้ เกี่ยวกับระบบนิเวศตามความเหมาะสม เช่น การเก็บขยะริมหาด การ
ปลูกป่าชายเลน เป็นต้น

๓๕

ไม่สนับสนุนให้มีการทาลายระบบนิเวศ เช่น เก็บเปลือกหอย ปะการัง หรือปลาสวยงาม เป็นต้น

คะแนนเต็ม

สิทธิประโยชน์
สิทธิประโยชน์สาหรับสถานประกอบการบริษัทนาเที่ยว ที่เข้าร่วมประเมินและผ่านเกณฑ์ให้แสดง
เครื่องหมายคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่ The Best of Krabi ประเภทบริษัทนาเที่ยว ได้แก่
 ใบรับรองให้แสดงเครื่องหมาย
 แผ่นป้ายแสดงเครื่องหมายคุณภาพสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่ The Best of Krabi
ประเภทบริษัทนาเที่ยว จากจังหวัดกระบี่
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานประกอบการ ประเภทบริษัทนาเที่ยว ที่ผ่านเกณฑ์ให้แสดง
เครื่องหมาย คุณภาพสินค้าและบริการจังหวัดกระบีThe
่ Best of Krabi ประเภทบริษัทนาเที่ยว
ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ที่จังหวัดกระบี่ จัดทาให้

คาขอรับใบรับรอง
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่
ประเภท

 โรงแรม

 ร้านอาหาร

 บริษัทนาเที่ยว

 แหล่งท่องเที่ยว

 สถานที่จาหน่ายของที่ระลึก

 สปา

 ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
ข้าพเจ้า.....................................................................อายุ...............ปี สัญชาติ..............................
เลขประจาตัวของผู้ถือบัตรประชาชน..........................................................................อยู่บ้านเลขที่..............
ตาบล/เขต........................................อาเภอ/แขวง.....................................จังหวัด..........................................
รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์...............................โทรสาร....... .............E-mail………….........…………
กรณีเป็นนิติบุคคล
บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจากัด..................................................................................................................
จดทะเบียนหนังสือรับรองสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เลขที่

..............................ลงวันที่...................เดือน...............................พ.ศ.....................................................
สานักงานเลขที่.............หมู่ท.ี่ ..........ตรอก/ซอย...................................ถนน....................................................
ตาบล/เขต........................................อาเภอ/แขวง.....................................จังหวัด..........................................
รหัสไปรษณีย์............................................โทรศัพท์........................................โทรสาร....................................
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………
เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
 สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอ ได้ตรวจสอบกับต้นฉบับและลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องแล้ว
 สาเนาหนังสือบริคนธ์สนธิและข้อบังคับของบริษัทและหนังสือแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
 สาเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงรายชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามและ
วัตถุประสงค์ ซึง่ มีอายุการรับรองไม่เกิน ๖ เดือน
 สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรอง ซึ่งมีอายุการรับรองไม่เกิน ๖ เดือน
 กรณีที่มายื่นคาขอด้วยตนเองไม่ได้ ให้ผู้ยื่นคาขอจัดทาหนังสือมอบอานาจทั่วไป ระบุให้บุคคลที่บรรลุ
นิตภิ าวะแล้ว มายื่นคาขอและดาเนินการคาขอแทน
 สาเนาใบรับรองการผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เชื่อถือได้
 เอกสารนาเสนอ ประวัติ ผลงานเด่น ภาพกิจกรรม สาหรับประกอบการพิจารณา
 อื่น ๆ ระบุ...........................................................................................................................................
(ลงลายชื่อ)................................................ผู้ยื่นคาขอ
(ประทับตราถ้ามี)...................................................
ตาแหน่ง...................................................

ความคิดเห็นของหน่วยงาน/สมาคมต้นสังกัด
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

(ลงลายชื่อ)................................................ผู้ให้คารับรอง
(...................................................)
ตาแหน่ง...................................................
(ประทับตราถ้ามี)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๑ ๒๙๙๘ ,๐ ๗๕๖๒ ๐๐๖๐ ต่อ ๑๑
E-mail : moi_krabi@industry.go.th
www.thebestofkrabi.com

ปกหลัง

