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กฎกระทรวง 
กําหนดคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ใหกําหนดคาธรรมเนียม  ดังตอไปนี้ 
(๑) ใบทะเบียนผูประกอบการขนสงตอเนื่อง ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบจดแจง ฉบับละ ๔,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบทะเบียนการเปนตัวแทน ฉบับละ ๔,๐๐๐ บาท 
(๔) ใบอนุญาตต้ังสาขาของผูประกอบการขนสงตอเนื่อง 
 จดทะเบียนตามมาตรา  ๓๙  (๑) ฉบับละ  ๕๐๐ บาท 
(๕) ใบแทนใบทะเบียน 
 (ก) ใบแทนใบทะเบียนผูประกอบการขนสงตอเนื่อง ฉบับละ  ๒๕๐ บาท 
 (ข) ใบแทนใบจดแจง ฉบับละ  ๒๕๐ บาท 
 (ค) ใบแทนใบทะเบียนการเปนตัวแทน ฉบับละ  ๒๕๐ บาท 
(๖) คําขอจดทะเบียน ฉบับละ  ๒๕๐ บาท 
(๗) คําขอจดแจง ฉบับละ  ๒๕๐ บาท 
(๘) คําขอต้ังตัวแทน ฉบับละ  ๒๕๐ บาท 
(๙) คําขอตออายุใบทะเบียน ฉบับละ  ๒๕๐ บาท 
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(๑๐) คําขออนุญาตต้ังสาขาของผูประกอบการ 
 ขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา  ๓๙  (๑) ฉบับละ  ๒๕๐ บาท 
(๑๑) คําขออื่น  ๆ ฉบับละ  ๑๐๐ บาท 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

สรรเสริญ  วงศชะอุม 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม 

ปฏิบัติราชการแทน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมไดไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติ  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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