
หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการขอรับใบแทนใบทะเบียน 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๕๕  แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่อง
หลายรูปแบบ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกรณีที่ใบทะเบียนสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูประกอบการขนสง
ตอเนื่องจดทะเบียนย่ืนคําขอรับใบแทนใบทะเบียนตามแบบ  ขต.  -  ค๔  ทายกฎกระทรวงนี้  ตอนายทะเบียน   
ณ  สํานักสงเสริมการขนสงทางน้ําและการพาณิชยนาวี  กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี  พรอมดวย
เอกสารหลักฐานตามที่กําหนดไวในแบบดังกลาว 

ขอ ๒ เมื่อนายทะเบียนไดรับคําขอรับใบแทนใบทะเบียนพรอมดวยเอกสารหลักฐาน 
ถูกตองและครบถวนแลว  ใหนายทะเบียนออกใบแทนใบทะเบียนตามแบบ  ขต.  -  บ๔  ทายกฎกระทรวงนี้  
ใหแกผูย่ืนคําขอภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําขอรับใบแทนใบทะเบียน 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

สรรเสริญ  วงศชะอุม 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม 

ปฏิบัติราชการแทน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 



แบบ ขต.-ค๔ 
 

 
คําขอรับใบแทนใบทะเบียน 

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

 
(๒) ใบทะเบยีนผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ/ใบจดแจง/ใบทะเบียนการตั้งตัวแทน 
      เลขที่....................................... ออกใหในวนัที่ .......................................................... 
 
(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) ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบทะเบียนผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ/ใบจดแจง/ 

      ใบทะเบยีนการตั้งตัวแทน ตามมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนือ่งหลายรูปแบบ  

      พ.ศ. ๒๕๔๘ 
      เนื่องจากใบทะเบียนเดมิ 

 สูญหาย 
 ถูกทําลาย 
 ชํารุดในสาระสําคัญ 

 
 
 
 
 

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

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

(สําหรับเจาหนาท่ีเปนผูกรอก) 



 
โดยไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบคาํขอ ดังนี ้
  สําเนาบันทึกประจําวันของพนักงานสอบสวนแสดงการแจงการสูญหาย หรือถูกทําลาย 
  ของใบทะเบียน ในกรณีที่ใบทะเบียนสญูหายหรือถูกทําลาย 
  ใบทะเบียนชํารุดในสาระสําคัญ ในกรณีทีใ่บทะเบียนชํารุดในสาระสําคัญ 
  หลักฐานอื่นๆ (ถามี) 

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

 
  ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดที่ระบุในคําขอรับใบแทนใบทะเบยีนและเอกสาร

หลักฐานตางๆ ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
 
 
 
   ลงช่ือ .............................. (ผูมีอํานาจทําการแทนนติิบุคคล) 
-----ประทบัตราบริษัท-----    ( .......................................) 
 
 
 

คําสั่งพนักงานเจาหนาที่ 
 
 

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

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

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

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

 พนักงานเจาหนาที ่
 



แบบ ขต.-บ๔ 
 -----ครุฑ----- ทะเบียนเลขที่ .................... 
  คําขอที่ ............................. 

 
ใบแทน 

ใบทะเบียนผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ/ใบจดแจง/ใบทะเบียนการตั้งตัวแทน 
     

 
หนังสือสําคัญฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวาเปนใบแทน 

ใบทะเบียนผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ/ใบจดแจง/ใบทะเบียนการตัง้ตัวแทน 
เลขที่ ............................................. 

 
ซึ่งออกใหแก 

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

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

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

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

-----ประทบัตราหนวยงาน-----              ลงช่ือ ......................................... 
                ( ........................................... ) 

                          นายทะเบียน 
 



หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากมาตรา ๕๕  แหงพระราชบัญญัติการขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  บัญญัติใหการขอรับใบแทนใบทะเบียนและการออกใบแทนใบทะเบียน  ในกรณี 
ท่ีใบทะเบียนสูญหาย ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  เปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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