
หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจดทะเบียน 

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบและการจดทะเบียนการต้ังตัวแทน 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา  ๖  มาตรา  ๔๑  วรรคสาม  และมาตรา  ๔๘  วรรคสาม   
แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ผูใดประสงคจะขอจดทะเบียนตามมาตรา  ๓๙  (๑)  ใหย่ืนคําขอจดทะเบียนผูประกอบการ
ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบตามแบบ  ขต.-ค๑  ทายกฎกระทรวงนี้  ตอนายทะเบียน  ณ  สํานักสงเสริม
การขนสงทางน้ําและการพาณิชยนาวี  กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี  พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่
กําหนดไวในแบบดังกลาว 

ขอ ๒ เมื่อมีการย่ืนคําขอจดทะเบียนเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องที่ไดจดทะเบียน 
ตามมาตรา  ๔๑  ถานายทะเบียนเห็นวาไมอาจรับจดทะเบียนไดเนื่องจากผู ย่ืนคําขอจดทะเบียน 
มีคุณสมบัติหรือหลักประกันไมถูกตองและไดแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอจดทะเบียนทราบแลว  ตอมาผูย่ืน
คําขอจดทะเบียนไดย่ืนเอกสารหลักฐานแสดงการแกไขคุณสมบัติหรือหลักประกันใหถูกตองพรอมกับ
ย่ืนคําขอจดทะเบียนใหม  หากนายทะเบียนเห็นวาผูย่ืนคําขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติและหลักประกันถูกตอง  
ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนและออกใบทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอจดทะเบียนใหม   

ขอ ๓ ใบทะเบียนผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบใหเปนไปตามแบบ  ขต.-บ๑  
ทายกฎกระทรวงนี้ 



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอ ๔ ผูประกอบการขนสงหรือขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในตางประเทศตามมาตรา  ๓๙  
(๓)  ที่ประสงคจะประกอบกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในราชอาณาจักร  ใหย่ืนคําขอจดทะเบียน 
การต้ังตัวแทนตามแบบ  ขต.-ค๒  ทายกฎกระทรวงนี้  ตอนายทะเบียน  ณ  สํานักสงเสริมการขนสงทางน้ํา
และการพาณิชยนาวี  กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี  พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดไว
ในแบบดังกลาว 

ขอ ๕ เมื่อมีการย่ืนคําขอจดทะเบียนการต้ังตัวแทนตามมาตรา  ๔๘  ถานายทะเบียนเห็นวา
ไมอาจรับจดทะเบียนการต้ังตัวแทนไดเนื่องจากผูย่ืนคําขอจดทะเบียนแสดงหลักฐานไมครบถวนและ 
ไดแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอจดทะเบียนทราบแลว  ตอมาผูย่ืนคําขอจดทะเบียนไดย่ืนแสดงหลักฐาน
เพิ่มเติมพรอมกับย่ืนคําขอจดทะเบียนการต้ังตัวแทนใหม  หากนายทะเบียนเห็นวาผูย่ืนคําขอจดทะเบียน
แสดงหลักฐานครบถวน  ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนการต้ังตัวแทนและออกใบทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอจดทะเบียนการต้ังตัวแทนใหม   

ขอ ๖ ใบทะเบียนการต้ังตัวแทนใหเปนไปตามแบบ  ขต.-บ๒  ทายกฎกระทรวงนี้ 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
สรรเสริญ  วงศชะอุม 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม 
ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 



แบบ ขต.-ค๑ 
 

 

คําขอจดทะเบียนผูประกอบการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ 
 

 เขียนที่ ............................................. 
 วันที่ ...... เดอืน .............. พ.ศ. .......... 

(๑) ช่ือบริษัท ................................................................................................................ 

 
(๒) ดําเนนิกจิการในรูปแบบ    บริษัทจาํกัด 
    บริษัทมหาชนจํากัด 
 
(๓) ที่ตั้งสํานกังานใหญ  เลขที่ .............. ตรอก/ซอย .......................................................... 

      ถนน .......................ตําบล/แขวง ............................อําเภอ/เขต .................................. 
      จังหวัด .......................โทรศัพท ................................โทรสาร ................................... 
 
(๔) โดยผูมีอํานาจทําการแทนนิตบิุคคล   ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ............................................ 

      อายุ ......... ป สัญชาติ ................. อยูบานเลขที่ ............... ตรอก/ซอย .......................... 
      ถนน ........................ ตําบล/แขวง ............................... อําเภอ/เขต ............................ 
      จังหวัด .........................โทรศัพท ................................... โทรสาร ............................. 
  
(๕) มีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ................................... บาท  ( ...................................... ) 

 (ตัวเลข)  (ตัวอักษร) 
 
(๖) มีจํานวนเงินทุนจดทะเบียนชําระแลว ......................... บาท  ( .................................... ) 

 (ตัวเลข)  (ตัวอักษร) 
 
(๗) ขอยื่นคําขอจดทะเบียนเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบยีนตามมาตรา ๓๙ (๑)  

แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยไดแนบเอกสาร

หลักฐานประกอบคําขอมาดวยแลว คือ 
 
 
 
 
 

เลขรับที่ ...............................

วันที่ .................................... 

(สําหรับเจาหนาท่ีเปนผูกรอก) 



 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนติิบุคคลประเภทบริษัทจาํกัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 

ที่ออกใหไมเกินสามเดือน โดยระบุทุนจดทะเบียนและวตัถุประสงคในการประกอบกจิการคา 

ที่รวมถึงการรับทําการขนสงสินคาโดยใชการขนสงตอเนือ่งหลายรูปแบบ 
 สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนแสดงจํานวนหุนที่ถือและจาํนวนเงินคาหุนที่ชําระแลว 
 หลักประกันสําหรับความรบัผิดตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบหรือสําหรับ 
ความเสี่ยงอื่นใดจากสัญญาที่ทําข้ึน เชน กรมธรรมประกันภัยความรับผิด หนังสือรับรอง 
จากสมาคมหรือสถาบันการชดใชคาสินไหมทดแทน และหนังสือค้ําประกันธนาคาร 

 หลักฐานอื่นๆ (ถามี) 
(๑) ........................................................................................................................ 
(๒) ........................................................................................................................ 
(๓) ........................................................................................................................ 

(๔) ........................................................................................................................ 

(๕) ........................................................................................................................ 

 
ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดที่ระบุในคําขอจดทะเบยีนผูประกอบการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบและเอกสารหลักฐานตางๆ ถูกตองตรงตามความเปนจริงทกุประการ 
 
 

-----ประทบัตราบริษัท-----  ลงชื่อ ............................... (ผูมอีํานาจทําการแทนนติิบคุคล) 
  ( ................................. ) 
 
 
 

คําสั่งพนักงานเจาหนาที่ 

 
.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 
 

        ลงชื่อ ...................................... 

        ( .......................................... ) 
                 พนักงานเจาหนาที ่

 



แบบ ขต.-บ๑ 
 

-----ครุฑ----- 

ใบทะเบียนผูประกอบการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ 
   

 
หนังสือสําคัญฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

.................................................................................................................................... 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ 
.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 
ไดจดทะเบียนเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา ๓๙ (๑) แหงพระราชบัญญัต ิ

การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว 
 

 จดทะเบียน ณ วันที่ ...... เดือน ............................ พ.ศ. .... 

 ใบทะเบียนฉบับนี้มีอายุถึงวันที่ ...... เดอืน ............. พ.ศ. .... 
 

 

 -----ประทบัตราหนวยงาน-----                               ลงชื่อ .................................... 
                   ( ...................................... ) 

                               นายทะเบียน 
 
 
หมายเหต ุ
 เง่ือนไขในการประกอบกิจการ (ถาม)ี 
.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 

ทะเบียนเลขที่ ............. 

คําขอที่ ..................  



(ดานหลัง) 

 
การเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในใบทะเบียน มีดังนี ้

 -  การเปลี่ยนแปลง ...................................... จาก ................................. 

เปน ............................. ตั้งแตวนัที่ .................................. (ลงชื่อพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับ 
แจง/วันที่ไดรับแจงกํากับดวย) 
 -  การเปลี่ยนแปลง ...................................... จาก ................................. 

เปน .................................. ตั้งแตวนัที่ ............................... (ลงช่ือพนักงานเจาหนาที่ทีไ่ดรับ 
แจง/วันที่ไดรับแจงกํากับดวย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ขต.-ค๒ 
 

 

คําขอจดทะเบียนการตั้งตัวแทน 
 

 เขียนที่ ............................................. 

 วันที่........เดือน...............พ.ศ. ........... 

 

(๑) ชื่อผูประกอบการขนสงหรือขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในตางประเทศ 
.................................................................................................................................... 

 
(๒) ดําเนนิกจิการในรูปแบบ    บริษัทจาํกัด 
    บริษัทมหาชนจํากัด 
    อื่นๆ โปรดระบุ ........................ 

 
(๓) ที่ตั้งสํานกังานใหญ 
 ............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 
(๔) ทุนจดทะเบียน ......................................................................................................... 

 
(๕) ที่ตั้งสํานกังานสาขาในภูมิภาคเอเชีย ............................................................................. 
 
(๖) ขอยื่นคําขอจดทะเบียนการตั้งตัวแทนเพื่อประกอบกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบใน

ราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญตัิการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 

๒๕๔๘ โดยไดตั้ง .............  เปนตัวแทนในราชอาณาจกัร และไดแนบเอกสารหลักฐาน

ประกอบคาํขอมาดวยแลว คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขรับที่ ............................... 

วันที่ .................................... 

(สําหรับเจาหนาท่ีเปนผูกรอก) 



 
 หลักฐานการเปนผูประกอบการขนสงหรือขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบของผูยื่นคําขอ 

จดทะเบียนที่ไดรับการรับรองจากโนตารีพับลิคหรือบุคคลหรือหนวยงานที่มีอํานาจในการ

รับรองเอกสารตามกฎหมายทองถ่ิน หรือจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยใน

ประเทศที่ผูยืน่คําขอไดจดทะเบียนเปนผูประกอบการขนสงหรือขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 
 สถานที่ตั้งของสํานักงานใหญ 
 สําเนาสญัญาการตั้งผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบยีนตามมาตรา ๓๙ (๑) แหง 

พระราชบัญญตัิการขนสงตอเนื่องหลายรปูแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตัวแทนในราชอาณาจักร 
 สําเนาใบทะเบยีนของตัวแทนในราชอาณาจักร 
 หลักประกันสําหรับความรบัผิดของผูยื่นคาํขอจดทะเบียนตอผูตราสง ผูรับตราสงหรือบุคคลอืน่

ในราชอาณาจกัร ตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบหรือสําหรับความเสี่ยงอื่นใดจากสัญญา 

ที่ทําข้ึน เชน กรมธรรมประกันภัยความรับผิด หนังสือรับรองจากสมาคมหรือสถาบันการชดใช 

คาสินไหมทดแทน และหนังสือค้ําประกันธนาคาร 
 หนังสือมอบอาํนาจใหดําเนนิการยื่นคาํขอจดทะเบียนการตั้งตัวแทนตอนายทะเบียน 
 หลักฐานอื่นๆ (ถามี) 

(๑) ........................................................................................................................ 
(๒) ........................................................................................................................ 
(๓) ........................................................................................................................ 

(๔) ........................................................................................................................ 

(๕) ........................................................................................................................ 

 
ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดที่ระบุในคําขอจดทะเบยีนการตั้งตัวแทนและ

เอกสารหลักฐานตางๆ ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
 
 

          ลงชื่อ ........................  (ผูมีอํานาจทําการแทนนิตบิุคคล) 
 -----ประทบัตราบริษัท -----   ( ................................ ) 
 
 

 



คําสั่งพนักงานเจาหนาที่ 

 
.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 
 

                  ลงชื่อ ......................................  
                ( ...................................... ) 

                       พนักงานเจาหนาที ่
 
 
 
 



แบบ ขต.-บ๒ 
-----ครุฑ----- 

ใบทะเบียนการตั้งตัวแทน 
   

หนังสือสําคัญฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 
.................................................................................................................................... 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ 
.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 
ไดตั้งตัวแทนเพื่อประกอบกจิการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๘  

แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว 

 

โดยมีตัวแทน คือ 
.................................................................................................................................... 

ที่ตั้งของตัวแทน คือ 
.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 
 จดทะเบียน ณ วนัที่ ...... เดือน ................ พ.ศ. .... 

 ใบทะเบียนฉบับนี้มีอายุถึงวันที่ ...... เดือน ............. พ.ศ. .... 

 

 

 -----ประทบัตราหนวยงาน-----                             ลงชื่อ ......................................  
                 ( ......................................... ) 

                       นายทะเบียน 
 
 
หมายเหต ุ
 เง่ือนไขในการประกอบกิจการ (ถาม)ี 
.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 
 

ทะเบียนเลขที่ ............. 

คําขอที่ ...................... 



(ดานหลัง) 
 

การเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในใบทะเบียน มีดังนี ้
 -  การเปลี่ยนแปลง ...................................... จาก ................................. 

เปน ................................ ตั้งแตวันที่ ................................  (ลงชื่อพนักงานเจาหนาที่ทีไ่ดรับ 
แจง/วันที่ไดรับแจงกํากับดวย) 
 -  การเปลี่ยนแปลง ...........................................จาก ............................. 

เปน ............................. ตั้งแตวนัที่ ................................ (ลงชื่อพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับ 
แจง/วันที่ไดรับแจงกํากับดวย) 

 
 



หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ   :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๘   
แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  บัญญัติใหผูท่ีจะเปนผูประกอบการขนสง
ตอเนื่องและผูประกอบการขนสงหรือขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในตางประเทศที่ประสงคจะประกอบกิจการ
ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในราชอาณาจักร  ตองยื่นคําขอจดทะเบียนผูประกอบการขนสงตอเนื่อง 
หลายรูปแบบหรือคําขอจดทะเบียนการตั้งตัวแทน  แลวแตกรณี  ตอนายทะเบียน  สมควรกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการในการจดทะเบียนผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบและการจดทะเบียนการตั้งตัวแทน
ดังกลาว  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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