
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
เลขที่ 1025 ชั้น 11 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธนิ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ 02-617-1727  โทรสาร 02-617-1708 

 

เอกสารยืนยันข้อมูลที่ใช้ในการตรวจประเมินและออกใบรับรอง 
(กรุณากรอกขอ้มูลให้ตรงกันทั้งภาษาไทยและอังกฤษ) 

ช่ือสถานท่ีแหล่งท่องเที่ยว (ภาษาไทย): ….…………..……….………….………….……………….…………..………………………………………………….. 
Name of Tourist Attraction (ภาษาอังกฤษ): ………….………………………….……………………………………………………………………………. 
ที่อยู่สถานท่ีแหล่งท่องเที่ยว (ภาษาไทย): เลขท่ี ……..…… หมู่ ……….. ซอย ……………………….………… ถนน …………………………..……..  
แขวง/ต าบล ….………..………… เขต/อ าเภอ …………………………….……….. จังหวัด ………………...………. รหัสไปรษณีย์ ……………….….… 
Address of Tourist Attraction (ภาษาอังกฤษ): …………… Moo ….….. Soi …………………………..… Road ……………………..…….….….  
Sub-District ……...….…….……… District ….……...…………….……. Province ……………………………….... Postal Code…………..……… 

มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทีข่อการรับรอง / ช่ือพ้ืนท่ีขอรับการตรวจ  

(กรุณาใสเ่ครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความที่เลือก และกรอกข้อมูลเพิ่มเติม) 

ตัวอย่าง   แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ / ชื่อพื้นท่ีขอรับการตรวจ  ……….เส้นทางศึกษาธรรมชาติทุ่งหญ้าเขียว…………………..…  

 Natural Attraction Standard / Scope (area) ……………………….Nature Trail Thung Ya Kiao…………………………  

   แหล่งทอ่งเที่ยวทางธรรมชาต ิ/ ชื่อพื้นที่ขอรับการตรวจ (ภาษาไทย)…………………..…………………………………..……………………… 

Natural Attraction Standard / Scope (area) (ภาษาอังกฤษ)...……………………………………………………………………………………..… 

   แหล่งทอ่งเที่ยวทางประวัติศาสตร์ / ชื่อพื้นที่ขอรับการตรวจ ………………………………….………………………………..……………………  

Historical Attraction Standard / Scope (area) ………………..……….………………………………………………………………………………..… 

   แหล่งทอ่งเที่ยวทางวัฒนธรรม / ชื่อพื้นที่ขอรับการตรวจ ……………………………………………………………………………..…………….…  

Cultural Attraction Standard / Scope (area) ………..…………….………………..…………………………………………………………………..… 

   แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ / ชื่อพื้นที่ขอรับการตรวจ ……………………………………………………………………………………….…………..… 

Ecotourism Attraction Standard / Scope (area) …….………………………………….……………………………………………………………..… 

   แหล่งทอ่งเที่ยวทางศิลปะวทิยาการ / ชื่อพื้นที่ขอรับการตรวจ …………………………………………………………………….……………..…  

Arts and Sciences Educational Attraction Standard / Scope (area) ………………..……...……………………………………………..… 

   แหล่งทอ่งเที่ยวเพือ่นันทนาการ / ชื่อพื้นทีข่อรับการตรวจ ………………….……………………………………………………….……………..… 

Recreational Attraction Standard / Scope (area) ………….……………….………………………………………………………………………..… 

   แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพน้ าพุร้อนธรรมชาติ / ชื่อพื้นทีข่อรับการตรวจ ………………………………………………………..……….………  

Hot Spring for Health Attraction Standard / Scope (area) ……………………….……………………………………………………………..… 

   แหล่งทอ่งเที่ยวประเภทชายหาด / ชื่อพื้นทีข่อรับการตรวจ ……………..…………………………………………………………..……….……… 

Natural Attraction - Beach Standard / Scope (area) …………….………………………………..………………………………………………..… 

   แหล่งทอ่งเที่ยวประเภทน้ าตก / ชื่อพื้นทีข่อรับการตรวจ …………………………………………………………………………..………….………  

Natural Attraction – Waterfall Standard / Scope (area) ………………….……………………………………………………………………..… 

   แหล่งทอ่งเที่ยวทางธรรมชาตปิระเภทเกาะ / ชื่อพื้นทีข่อรับการตรวจ ………..……………………………………..…………………………… 

โปรดพลิก 
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Natural Attraction – Island Standard / Scope (area) ……..………………………………………………………………………………………..… 

   แหล่งทอ่งเที่ยวทางธรรมชาตปิระเภทแก่ง / ชื่อพื้นทีข่อรับการตรวจ …………………………………………………..…………………………  

Natural Attraction – Rapid Standard / Scope (area) ………………………………………………………………………………………………..… 

   แหล่งทอ่งเที่ยวทางธรรมชาตปิระเภทถ้ า / ชื่อพื้นทีข่อรับการตรวจ ……..…………………..………………………..………………….……… 

Natural Attraction – Cave Standard / Scope (area) ……………………………………………………………………………….………………..… 

   แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร / ชื่อพื้นที่ขอรับการตรวจ ……………………………………………………….…………….…………………………..…  

Agrotourism Standard / Scope (area) ………….………………………………………………………………………….………………………………..… 

   แหล่งทอ่งเที่ยวทางธรรมชาตปิระเภทธรณีสัณฐาน / ชื่อพื้นที่ขอรับการตรวจ ……………………………………….………………………… 

Natural Attraction – Geomorphology Standard / Scope (area) …………………..………………………..………………………………..… 

รายชื่อผู้ติดต่อประสานงาน:  
1) ช่ือ-สกุล ….……………………………….………………………………………………. ต าแหน่ง ……...……………………....…………………………….…… 
โทรศัพท ์……………….……………………………….………………………….……..…… โทรสาร ………..……..………….………..…..……………………..…  
โทรศัพท์มือถือ ……………………………………………………………..….………..…... E-mail ……………………….………………….………………….…… 
2) ช่ือ-สกุล ….……………………………….………………………………………………. ต าแหน่ง ……...……………………....…………………………….…… 
โทรศัพท ์……………….……………………………….………………………….……..…… โทรสาร ………..……..………….………..…..……………………..…  
โทรศัพท์มือถือ ……………………………………………………………..….………..…... E-mail ……………………….………………….………………….…… 

 
 
………………..…………….…………………… 

          ( …………..…………….……………....………… ) 
                            ผู้ยืนยัน 
              ……….…/……………/…………… 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกหน่วยตรวจ 1 ฝ่ายหน่วยตรวจ 
คุณวราภรณ์ จตุพัฒนาพงศ์  โทรศัพท์ 0-2617-1727 ต่อ 206   โทรสาร 0-2617-1708    E-mail:  Varaporn@masci.or.th 
คุณวรฉัตร ไพศาลจิต   โทรศัพท์ 0-2617-1727 ต่อ 213   โทรสาร 0-2617-1708    E-mail:  Worachat@masci.or.th 
คุณศุภวรรณ สท้านไตรภพ  โทรศัพท์ 0-2617-1727 ต่อ 225   โทรสาร 0-2617-1708    E-mail:  Suphawan@masci.or.th 
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