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ใบสมคัรสมาชิก 
สมาคมไทยท่องเทีย่วอย่างรับผดิชอบ (Thai Responsible Tourism Association) 

 

วนัท่ี             เดือน                           พ.ศ.              . 

1. ประเภทสมำชิก (โปรดเลือก 1 ประเภท) 

[   ] บุคคลธรรมดำ                        [   ] นิติบุคคล                        [   ] ชุมชน                        [   ] องคก์ร/หน่วยงำนอ่ืนๆ 

2. ช่ือบุคคล / หน่วยงำน                                                                                                                                      (ภำษำไทย)   

ช่ือบุคคล / หน่วยงำน                                                                                                                                 (ภำษำองักฤษ) 

3. เลขท่ีบตัรประชำชน / ทะเบียนนิติบุคคล                                                ออกให ้ณ ส ำนกังำน                                       . 

4. ท่ีอยู ่/ ท่ีตั้งส ำนกังำน                                                                                                                                                      .

จงัหวดั                                       รหสัไปรษณีย ์                                   โทรศพัท ์                                                            . 

E-mail Address:                                                                         Website:                                                                        . 

5. อธิบำยลกัษณะกำรด ำเนินกิจกำรเพ่ือส่งเสริมกำรประกอบอุตสำหกรรมท่องเท่ียวของท่ำนโดยสงัเขป (เช่น โรงแรม, 

ร้ำนอำหำร, บริษทัน ำเท่ียวในประเทศ/ต่ำงประเทศ หรือเฉพำะพ้ืนท่ีใด, กำรจดักำรรูปแบบชุมชนท่องเท่ียว) 

                                                                                                                                                                                         . 

                                                                                                                                                                                         . 

ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ขอ้ควำมท่ีปรำกฏในใบสมคัรน้ีเป็นควำมจริงทุกประกำร  หำกขอ้ควำมหรือหลกัฐำนไม่ถูกตอ้ง ขำ้พเจำ้

ยนิยอมใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำปฏิเสธกำรรับสมคัรสมำชิก หรือเพิกถอนสมำชิกของขำ้พเจำ้ได ้ 

                                                                       

      ลงช่ือ                                                                               .  

                                                                                      (                                                                                ) 

ต ำแหน่ง                                                                          . 

พร้อมประทบัตรำ (ถำ้มี) 
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เอกสารแนบเพ่ือประกอบการสมคัรสมาชิก 
สมาคมไทยท่องเทีย่วอย่างรับผดิชอบ (Thai Responsible Tourism Association) 

 

1. ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษทั/ชุมชน/วสิำหกิจชุมชน/องคก์ร/หน่วยงำน   

2. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของคณะกรรมกำร หรือ ตวัแทนผูมี้อ ำนำจลงนำม 

3. ส ำเนำใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเท่ียว (ส ำหรับผูป้ระกอบกำรธุรกิจน ำเท่ียว) 

4. เอกสำรตอบรับตำมเกณฑใ์นกำรสมคัรสมำชิกของสมำคม 

 

ส ำเนำเอกสำรทั้งหมดตอ้งรับรองส ำเนำถูกตอ้งและลงลำยมือช่ือคณะกรรมกำร หรือ ตวัแทนผูมี้อ ำนำจลงนำม พร้อม

ประทบัตรำส ำคญัของบริษทั/ชุมชน/องคก์ร/หน่วยงำน (ถำ้มี) 

 

จดัส่งใบสมคัรและเอกสารประกอบมาที ่: 

Email Address : thairesponsibletourism@gmail.com 

หรือ  

ส่งตำมท่ีอยูส่ ำนกังำน สมาคมไทยท่องเทีย่วอย่างรับผดิชอบ 

70/20 หมู่ 7 ต ำบลคลองสวนพลู อ ำเภอพระนครศรีอยธุยำจงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 13000 

(กรุณำวงเลบ็มุมซองเอกสำรวำ่ “สมคัรสมำชิก”) 

 

สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิ  

โทร: 081-4569862  

 

 

 

mailto:thairesponsibletourism@gmail.com
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เอกสารตอบรับตามเกณฑ์ในการสมคัรสมาชิก  
สมาคมไทยท่องเทีย่วอย่างรับผดิชอบ (Thai Responsible Tourism Association) 

(ส าหรับผู้ประกอบธุรกจิน าเทีย่ว) 
 

 

  

 

สมำคมไทยท่องเท่ียวอยำ่งรับผิดชอบ (Thai Responsible Tourism Association) มีเป้ำหมำยเพื่อสร้ำงจิตส ำนึกและพฒันำ

ศกัยภำพบุคลำกรดำ้นกำรท่องเท่ียวอยำ่งรับผิดชอบใหแ้ก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในอุตสำหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย เพื่อเป็น

แนวทำงท่ีจะก่อใหเ้กิดควำมอยำ่งย ัง่ยนืในดำ้นต่ำงๆ  ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ประเดน็หลกั  คือ  เศรษฐกิจ,  สงัคม  และ ส่ิงแวดลอ้ม   

เกณฑท่ี์ทำงสมำคมฯ ก ำหนดข้ึนจึงเป็นเกณฑพ้ื์นฐำนเพ่ือน ำไปสู่กำรจดักำรท่องเท่ียวอยำ่งรับผิดชอบ ดงัน้ี  

(กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมจริงโดยสงัเขป)  

 

เกณฑ์พื้นฐาน 
อธิบายการด าเนินการหรือนโยบาย

อย่างรับผดิชอบของหน่วยงาน 

อธิบายเหตุผล หากกรณีทีไ่ม่สามารถ

ปฏิบัตไิด้ 

1. ด้านเศรษฐกจิ 

1.1 มีกำรกระจำยรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้
และบริกำรสู่ทอ้งถ่ิน 

 

 
 

1.2 มีกำรสนบัสนุนผลิตภณัฑจ์ำกชุมชน
ทอ้งถ่ิน 

 

 
 

1.3 มีกำรจำ้งแรงงำนจำกชุมชนทอ้งถ่ิน 
 

 
 

 

 

 

วสัิยทศัน์ (Vision) 

“สร้ำงกำรท่องเท่ียวอยำ่งย ัง่ยนื ดว้ยกำรท่องเท่ียวอยำ่งรับผิดชอบ” 

“Building Sustainable Tourism through Responsible Tourism” 
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เกณฑ์พื้นฐาน 
อธิบายการด าเนินการหรือนโยบาย

อย่างรับผดิชอบของหน่วยงาน 

อธิบายเหตุผล หากกรณีทีไ่ม่สามารถ

ปฏิบัตไิด้ 

1.4 มีกำรคืนก ำไรสู่ชุมชนทอ้งถ่ิน  

 

 

1.5 มีกำรจดัซ้ือสินคำ้และบริกำรจำกร้ำนคำ้
ทอ้งถ่ิน 

 

 

 

1.6 มีวธีิกำร/กลไกในกำรตั้งรำคำสินคำ้
และบริกำรใหเ้ป็นท่ียอมรับทั้ง 2 ฝ่ำย 

 

 

 

อ่ืนๆ ........................................................
(หำกมีวธีิกำรด ำเนินกำรหรือนโยบำยเพื่อ
ส่งเสริมดำ้นเศรษฐกิจเพ่ิมเติม) 

  

2. ด้านสังคม  และ วฒันธรรม 

2.1 มีกระบวนกำรในท ำงำนเพื่อใหชุ้มชน
ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม 

 

 

 

2.2 ใหค้วำมเคำรพต่อ วถีิชีวติและ
วฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ิน 

 

 

 

2.3 มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมกำรอนุรักษฟ้ื์นฟ ู
ศิลปะ วฒันธรรมและวถีิชีวติ 

 

 

 

อ่ืนๆ ........................................................
(ถำ้มีวธีิกำรด ำเนินกำรหรือนโยบำยเพื่อ
ส่งเสริมดำ้นสงัคมและวฒันธรรมเพ่ิมเติม) 
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เกณฑ์พื้นฐาน 
อธิบายการด าเนินการหรือนโยบาย

อย่างรับผดิชอบของหน่วยงาน 

อธิบายเหตุผล หากกรณีทีไ่ม่สามารถ

ปฏิบัตไิด้ 

3. ด้านส่ิงแวดล้อม 

3.1 มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมกำรรักษำ
ส่ิงแวดลอ้มตำมแนวคิด 3 R :             
Reuse (น ำมำใชใ้หม่)                        
Reduce (ลดขยะ)                             
Recycle (น ำกลบัมำใชซ้ ้ ำ) 

  

3.2 มีกิจกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น ใชถุ้งผำ้, มีกระติกน ้ ำใชร้ะหวำ่งท ำ
กิจกรรมท่องเท่ียว, ใชก้ล่องพลำสติกท่ี
น ำมำใชซ้ ้ ำไดแ้ทนกล่องโฟม ฯลฯ 

  

3.3 มีกิจกรรมเพ่ือลดมลพิษ (Low Carbon) 
เช่น ท ำกิจกรรมท่องเท่ียวโดยกำรเดิน หรือ
ใชจ้กัรยำน แทนกำรใชพ้ำหนะท่ีใช้
พลงังำนส้ินเปลือง 

  

อ่ืนๆ ........................................................
(ถำ้มีวธีิกำรด ำเนินกำรหรือนโยบำยเพื่อ
ส่งเสริมดำ้นส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมเติม) 

  

 

ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ขอ้ควำมท่ีปรำกฏในใบตอบรับน้ีเป็นควำมจริงทุกประกำร   

                                                                       

      ลงช่ือ                                                                               .  

                                                                                      (                                                                                ) 

ต ำแหน่ง                                                                          . 

พร้อมประทบัตรำ (ถำ้มี) 
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