
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอเปลีย่นแปลงรายการใบอนญุาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว  

ประเภทนติบิคุคล 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กองทะเบยีนธรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศก ์กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1) กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้         

ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาให ้            

ผูย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูรั้บค าขอจะ

ด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

2) พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอื  

ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

3) ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้               

เห็นวา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ (ใหย้ืน่เอกสารภายในเวลา 15.00 น.))  
กองทะเบยีนธรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศก ์กรมการทอ่งเทีย่ว 
เลขที ่154 สนามกฬีาแหง่ชาต ิถนนพระราม 1 แขวงวงัใหม ่ 
เขตปทมุวนั กทม. 10330 โทรศพัท ์0 2219 4010-7  
ตอ่ 3401-3408 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
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 

 

3) การพจิารณา 

-พจิารณาขอ้กฎหมาย 
- พจิารณาความถูกตอ้งของขอ้มลูทีบ่นัทกึลงในระบบ 

- กลัน่กรองความถูกตอ้ง/วเิคราะห ์

- ใหค้วามเห็น เสนอนายทะเบยีน 
 

(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 
 

 

 

 



การขอเปลีย่นแปลงรายการใบอนญุาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว ประเภทนิติบคุคล 2 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั (เฉพาะกรรมการทีม่าตดิตอ่ดว้ยตนเอง) 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ส าเนาบตัรประชาชนของกรรมการหรอืผูม้อี านาจจัดการ
แทน) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ทะเบยีนบา้นของกรรมการหรอืผูม้อี านาจจัดการแทน 
พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ใบส าคญัการเปลีย่นชือ่ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ใบเปลีย่นชือ่ – สกลุ หรอืเอกสารส าคัญการเปลีย่นชือ่- สกลุ
ของกรรมการ/ผูม้อี านาจจัดการแทน พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง ) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั รับรองโดยกระทรวงพาณิชย ์ไมเ่กนิ 6 เดอืนนับถงึวนัยืน่

ค าขอเปลีย่นแปลงรายการใบอนุญาต กรรมการหรอืผูม้อี านาจจัดการ
แทน (สญัชาตไิทย) ลงลายมอืชือ่และประทับตรา 

หมายเหต ุ(หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน ตอ้งมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ด าเนนิ

กจิการเกีย่วกับการทอ่งเทีย่ว กรรมการของบรษัิทเกนิกึง่หนึง่ตอ้งเป็นผูม้ี
สญัชาตไิทย 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 

 

แบบค าขอเปลีย่นแปลงรายการใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว 

นติบิุคคล (สธก.6) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรรมการ/ผูม้อี านาจจัดการแทนลงลายมอืชือ่และ

ประทับตราบรษัิท) 

ส านักงานทะเบยีนธรุกจิน าเทีย่วและ

มัคคเุทศกก์ลาง/สาขา 
 

6) 
 

บญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ (บอจ.5) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ (รับรองโดยกระทรวงพาณิชย ์ไมเ่กนิ 6 เดอืน กรรมการ
หรอืผูม้อี านาจจัดการแทน (สญัชาตไิทย)ลงลายมอืชือ่และประทบัตรา

บรษัิท 

หมายเหต ุ(ฉบับประชมุผูถ้อืหุน้ปีปัจจบุนั ทนุของบรษัิทไมน่อ้ยกวา่รอ้ย
ละ 51 ตอ้งเป็นบคุคลธรรมดาซึง่มสีญัชาตไิทย ลงลายมอืชือ่และ

ประทับตราบรษัิท  

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

7) 
 

ตวัอยา่งรอยตราประทบับรษิทั 2 ตรา 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรรมการ/ผูม้อี านาจจัดการแทน ลงลายมอืชือ่และ

ประทับตราบรษัิท) 

- 

8) 
 

ภาพถา่ยสถานทีป่ระกอบธูรกจิน าเทีย่ว ขนาด 4x6 นิว้ ทีถ่า่ยไว ้
ไมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นวนัยืน่ขอใบอนุญาต โดยแสดงใหเ้ห็นท ัง้

บรเิวณภายในและภายนอกสถานทีป่ระกอบธุรกจิน าเทีย่ว ป้ายชือ่
และสถานทีป่ระกอบธุรกจิน าเทีย่ว  

ฉบบัจรงิ 4 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรรมการ/ผูม้อี านาจจัดการแทน ลงลายมอืชือ่และ

- 



การขอเปลีย่นแปลงรายการใบอนญุาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว ประเภทนิติบคุคล 3 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ประทับตราบรษัิท ทัง้นีห้ากมสี านักงานสาขาใหย้ืน่เอกสารรูปถา่ย

ดา้นหนา้ส านักงานสาขา จ านวน 2 รูปและดา้นในส านักงานสาขาจ านวน 
2 รูป เพิม่ดว้ย) 

9) 
 

แผนทีต่ ัง้โดยสงัเขปแสดงทีต่ ัง้ของสถานทีป่ระกอบธุรกจิน าเทีย่ว  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรรมการ/ผูม้อี านาจจัดการแทนลงลายมอืชือ่และ
ประทับตราบรษัิท ทัง้นีห้ากมสี านักงานสาขาใหย้ืน่เอกสารแผนทีต่ัง้ของ

ส านักงานสาขาเพิม่ดว้ย) 

- 

10) 
 

หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองสถานทีท่ ีใ่ชเ้ป็น
ส านกังาน 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหต ุ(หากมสี านักงานสาขาใหย้ืน่หลักฐานของสาขาเพิม่ดว้ย) 

กรมทีด่นิ 
กรมการปกครอง 

11) 
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว หรอืใบแทนใบอนุญาตประกอบ
ธุรกจิน าเทีย่ว และใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว (สาขา) 

พรอ้มส าเนาใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรรมการ/ผูม้อี านาจจัดการแทนลงลายมอืชือ่และ
ประทับตราบรษัิท) 

ส านักงานทะเบยีนธรุกจิน าเทีย่วและ
มัคคเุทศกก์ลาง/สาขา 

 

12) 
 

หนงัสอืมอบอ านาจ และตดิอากรแสตมป์ 30 บาท 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหต ุ(แนบส าเนาบตัรประชาชนกรรมการ/ผูม้อี านาจจัดการแทน 
ลงลายมอืชือ่และประทับตราบรษัิท  และส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บ

มอบอ านาจ จ านวน 1 ชดุ พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง ) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) - ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) กองทะเบยีนธรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศกก์รมการทอ่งเทีย่ว เลขที ่154 สนามกฬีาแหง่ชาต ิถ.พระรามที ่1  

แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กทม. 10330  โทรศพัท ์หมายเลข 0 2219 4010-7 ตอ่ 3401-3408 

(หมายเหต:ุเปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08.30-16.30 น.)  
2) Call center หมายเลขโทรศพัทฺ ์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.) 



การขอเปลีย่นแปลงรายการใบอนญุาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว ประเภทนิติบคุคล 4 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

- 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))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอเปลีย่นแปลงรายการใบอนุญาตประกอบธรุกจิน าเทีย่วนติบิคุคล (สธก.6) 

(หมายเหต:ุ (www.dot.go.th))  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 


