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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการขอรับใบอนุญาตต้ังสาขาและการออกใบอนุญาตต้ังสาขา 

ในการประกอบกิจการของผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา  ๓๙  (๑) 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่อง
หลายรูปแบบ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา  ๓๙  (๑)  ที่ประสงคจะต้ังสาขา 
ในการประกอบกิจการ  ใหย่ืนคําขออนุญาตต้ังสาขาในการประกอบกิจการของผูประกอบการขนสง
ตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา  ๓๙  (๑)  ตามแบบ  ขต.-ค๓  ทายกฎกระทรวงนี้  ตอนายทะเบียน   
ณ  สํานักสงเสริมการขนสงทางน้ําและการพาณิชยนาวี  กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี  พรอมดวย
เอกสารหลักฐานตามที่กําหนดไวในแบบดังกลาว 

ขอ ๒ เมื่อนายทะเบียนไดรับคําขออนุญาตต้ังสาขาในการประกอบกิจการของผูประกอบการ
ขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา  ๓๙  (๑)  พรอมดวยเอกสารหลักฐานถูกตองและครบถวนแลว   
ใหนายทะเบียนออกใบอนุญาตต้ังสาขาในการประกอบกิจการของผูประกอบการขนสงตอเนื่อง 
จดทะเบียนตามมาตรา  ๓๙  (๑)  ตามแบบ  ขต.-บ๓  ทายกฎกระทรวงนี้  ใหแกผู ย่ืนคําขอภายใน 
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขออนุญาต 

ขอ ๓ ใบอนุญาตต้ังสาขาในการประกอบกิจการของผูประกอบการขนสงตอเนื่องจด
ทะเบียนตามมาตรา  ๓๙  (๑)  ใหมีอายุตามอายุของใบทะเบียน  ในกรณีที่ใบทะเบียนส้ินอายุและไมมี
การขอตออายุ  หรือนายทะเบียนมีคําส่ังเพิกถอนใบทะเบียน  ใหถือวาใบอนุญาตต้ังสาขาในการ
ประกอบกิจการของผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา  ๓๙  (๑)  เปนอันส้ินผล   
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ในกรณีที่ใบทะเบียนส้ินอายุและมีการย่ืนคําขอตออายุตามมาตรา  ๔๒  วรรคสอง  แลว   
ใหใบอนุญาตต้ังสาขาในการประกอบกิจการของผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา  
๓๙  (๑)  มีผลตอไปจนกวานายทะเบียนจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบทะเบียน 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

สรรเสริญ  วงศชะอุม 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม 

ปฏิบัติราชการแทน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 



แบบ ขต.-ค๓ 
 

 
คําขออนุญาตตั้งสาขาในการประกอบกิจการ 

ของผูประกอบการขนสงตอเน่ืองจดทะเบียนตามมาตรา ๓๙ (๑) 
 
 เขียนที่....................................................... 
 วันที่ ............ เดือน ................พ.ศ. ............  
(๑) ชื่อผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียน 

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

 
(๒) ใบทะเบยีน 
      เลขที่ ...................................................ออกให ณ วันที่ ............................................ 
 
(๓) ที่ตั้งสํานกังานใหญ เลขที่ ..................... ตรอก/ซอย ..................................................... 
      ถนน .......................ตําบล/แขวง ............................อําเภอ/เขต .................................. 
      จังหวัด .......................โทรศัพท ................................โทรสาร ................................... 
 
(๔) ผูมีอํานาจทําการแทนนิตบิุคคล  ชื่อ นาย/นาง/นางสาว .................................................... 
      อายุ ......... ป สัญชาติ ................. อยูบานเลขที่ ............... ตรอก/ซอย .......................... 
      ถนน ........................ ตําบล/แขวง ............................... อําเภอ/เขต ............................ 
      จังหวัด .........................โทรศัพท ................................... โทรสาร ............................. 
 
(๕) ขอยื่นคําขออนุญาตตั้งสํานักงานสาขาเพื่อประกอบกิจการตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญตัิ

  การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีทีต่ั้งสํานักงานสาขาอยู ณ 
      เลขที่ ............. ตรอก/ซอย ........................... ถนน .................................................... 
      ตําบล/แขวง ............................ อําเภอ/เขต ............................................................... 
      จังหวัด ............................. โทรศัพท .............................. โทรสาร ............................. 
 

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

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

(สําหรับเจาหนาท่ีเปนผูกรอก) 



โดยไดแนบเอกสารประกอบคําขอมาดวยแลว คือ 
 สําเนาใบทะเบยีนที่ยังไมหมดอาย ุ
 หลักฐานอื่นๆ (ถามี) 

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

 
  ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดที่ระบุในคําขออนุญาตตั้งสาขาในการประกอบ

กิจการของผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา ๓๙ (๑) และเอกสารหลักฐานตางๆ 

ถูกตองตรงตามความเปนจรงิทุกประการ 
 
 
 
-----ประทบัตราบริษัท-----      ลงช่ือ ........................... (ผูมีอํานาจทาํการแทนนิตบิุคคล) 
 ( ................................... ) 

 
 
 

คําสั่งพนักงานเจาหนาที่ 
 
 

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

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

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

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



แบบ ขต.-บ๓ 
 -----ครุฑ----- ทะเบียนเลขที่ .................... 
  คําขอที่ ............................. 
 

ใบอนุญาตตั้งสาขาในการประกอบกิจการของผูประกอบการขนสงตอเน่ืองจดทะเบียน 

ตามมาตรา ๓๙ (๑) 
    

 
หนังสือสําคัญฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

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

ใบทะเบียน เลขที่ ............................ 

 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ 

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

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

ไดรับอนุญาตใหตั้งสํานักงานสาขาเพื่อประกอบกิจการตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญตั ิ

การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว โดยมี 
 

ที่ตั้งสํานักงานสาขา 
.................................................................................................................................... 

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

 
 
อนุญาต ณ วนัที่ .... เดือน ................ พ.ศ. .... 

 
 

-----ประทบัตราหนวยงาน-----             ลงชือ่ ....................................... 
             ( ........................................... ) 

                              นายทะเบียน 
 
หมายเหต ุ
 เง่ือนไขในการอนุญาตตั้งสาขา (ถามี) 

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

.................................................................................................................................... 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ เนื่องจากมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติการขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  บัญญัติใหการขอรับใบอนุญาตตั้งสาขาและการออกใบอนุญาตตั้งสาขาในการ
ประกอบกิจการของผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา  ๓๙  (๑)  เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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