
หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

  

 

 
 

  
  

 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการขอตออายุใบทะเบียน 

ตามกฎหมายวาดวยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  มาตรา  ๔๒  มาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๔๙  แหงพระราชบัญญัติ
การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา   ๓๓   มาตรา   ๔๑   
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนซ่ึงประสงคจะขอตออายุใบทะเบียน   
ใหย่ืนคําขอตออายุใบทะเบียน  ตอนายทะเบียน  ณ  สํานักสงเสริมการขนสงทางน้ําและการพาณิชยนาวี  
กรมเจาทา  พรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา  ๓๙  (๑)  ใหย่ืนคําขอ
ตออายุใบทะเบียนผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  ตามแบบ  ขต.-ค๖  ทายกฎกระทรวงนี้ 

(๒) ในกรณีที่เปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา  ๓๙  (๒)  ใหย่ืนคําขอ
ตออายุใบจดแจงเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  ตามแบบ  ขต.-ค๗  ทายกฎกระทรวงนี้ 

(๓) ในกรณีที่เปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา  ๓๙  (๓)  ใหย่ืนคําขอ
ตออายุใบทะเบียนการต้ังตัวแทน  ตามแบบ  ขต.-ค๘  ทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๒ เมื่อไดรับคําขอตออายุใบทะเบียนตามขอ  ๑  หากนายทะเบียนเห็นวาผูย่ืนคําขอ 
มีคุณสมบัติหรือหลักประกัน  หรือแสดงเอกสารและหลักฐานถูกตอง  แลวแตกรณี  ใหนายทะเบียน 
รับตออายุใบทะเบียนและออกใบทะเบียนตามแบบใบทะเบียนเดิมใหใหมภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับคําขอตออายุใบทะเบียน 



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

  

ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวาไมอาจรับตออายุใบทะเบียนไดเนื่องจากผูย่ืนคําขอมีคุณสมบัติ
หรือหลักประกัน  หรือแสดงเอกสารและหลักฐานไมถูกตอง  ใหนายทะเบียนแจงเปนหนังสือใหผูย่ืน
คําขอทราบโดยมิชักชา  แตตองไมเกินย่ีสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ  และเมื่อผูย่ืนคําขอไดย่ืนเอกสาร
และหลักฐานแสดงการแกไขคุณสมบัติหรือหลักประกันถูกตองพรอมกับย่ืนคําขอตออายุใบทะเบียนใหม  
หากนายทะเบียนเห็นวาผูย่ืนคําขอมีคุณสมบัติหรือหลักประกัน  หรือแสดงเอกสารและหลักฐานถูกตอง  
ใหนายทะเบียนรับตออายุใบทะเบียนและออกใบทะเบียนตามแบบใบทะเบียนเดิมใหใหมภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอตออายุใบทะเบียนใหม 

 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
เกื้อกูล  ดานชัยวิจิตร 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ขต.-ค๖ 

 
 

 
 

คําขอตออายุใบทะเบียนผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 
 

เขียนท่ี ......................................................... 
วันท่ี .......... เดือน ...................... พ.ศ. .......... 

 
(๑) ช่ือผูประกอบการขนสงตอเนื่อง ....................................................................................... 

 
(๒) ดําเนนิกิจการในรูปแบบ     บริษัทจํากัด 
       บริษัทมหาชนจํากัด 
       อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................. 

 

(๓) ท่ีตั้งสํานักงานใหญ เลขท่ี ................. ตรอก/ซอย ............................................................  

 ถนน .............................. ตําบล/แขวง ....................... อําเภอ/เขต ................................. 

 จังหวัด ................................ โทรศัพท ............................. โทรสาร ................................ 
 
(๔) โดยผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล ช่ือ นาย/นาง/นางสาว .................................................. 
      อายุ ........ ป สัญชาติ ................ อยูบานเลขท่ี ................ ตรอก/ซอย .............................. 

      ถนน .............................. ตําบล/แขวง ....................... อําเภอ/เขต ................................. 

 จังหวัด ................................ โทรศัพท ............................. โทรสาร ................................ 
 
(๕) มีจํานวนเงนิทุนจดทะเบียน ................................. บาท (................................................) 
             (ตัวเลข)             (ตัวอักษร) 
 
(๖) มีจํานวนเงินทุนจดทะเบียนชําระแลว ..................... บาท (................................................) 
                    (ตัวเลข)                        (ตัวอักษร) 
 
(๗) ขอยืน่คําขอตออายุใบทะเบียนผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา ๓๙ (๑)  

       แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยไดแนบเอกสาร 

       และหลักฐานประกอบคําขอมาดวยแลว คือ 

           สําเนาใบทะเบียนผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบท่ีกําลังจะส้ินอายุ 

         สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนติิบุคคลประเภทบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัด ซ่ึงระบุทุนจดทะเบียนและวตัถุประสงคในการประกอบกิจการคา รวมถึงการรับ 

ทําการขนสงสินคา โดยใชการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

เลขรับท่ี ...........................................

วันท่ี ................................................ 
      (สําหรับเจาหนาท่ีเปนผูกรอก) 



๒ 
 
             สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนแสดงจํานวนหุนท่ีถือและจํานวนเงินคาหุนท่ีชําระแลว 

             หลักประกันสําหรับความรับผิดตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบหรือสําหรับ 

              ความเส่ียงอ่ืนใดจากสัญญาท่ีทําขึ้น เชน สําเนากรมธรรมประกันภัยความรับผิด   
สําเนาหนังสือรับรองจากสมาคม สถาบัน หรือองคกรการชดใชคาสินไหมทดแทน      

หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคาร 

             เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) 

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

   (๒) ................................................................................................................ 

   (๓) ................................................................................................................... 
   (๔) .................................................................................................................... 
   (๕) .................................................................................................................... 

 
  ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดท่ีระบุในคําขอตออายุใบทะเบียนผูประกอบการ 
ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ และเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ถูกตองตรงตามความเปนจริง 

ทุกประการ 
 
 
 
----- ประทับตรานิติบุคคล -----    ลงช่ือ ..................................... (ผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล) 
             (................................) 
 
 

คําสั่งพนักงานเจาหนาที ่
 
..................................................................................................................................

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

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

ลงช่ือ ........................................................... 
       (.........................................................) 

        พนักงานเจาหนาท่ี 



แบบ ขต.-ค๗ 

 
 

 
 

คําขอตออายุใบจดแจงเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 
 

เขียนท่ี ......................................................... 
วันท่ี .......... เดือน ...................... พ.ศ. .......... 

 
(๑) ช่ือผูประกอบการขนสงตอเนื่องท่ีไดจดทะเบียนในตางประเทศ

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

(๒) จดทะเบียนเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องในประเทศ....................................................... 
 

(๓) ท่ีตั้งสํานักงานใหญ เลขท่ี .................... ตรอก/ซอย ......................................................... 
      ถนน ....................... ตําบล/แขวง ............................ อําเภอ/เขต ................................... 
      จังหวัด ........................ ประเทศ ................................... โทรศัพท ................................ 

      โทรสาร .................................          
 
(๔) มีจํานวนเงนิทุนจดทะเบียน ................................. บาท (................................................) 
             (ตัวเลข)             (ตัวอักษร) 
 
(๕) มีจํานวนเงนิทุนจดทะเบียนชําระแลว .................... บาท (................................................) 
                    (ตัวเลข)                        (ตัวอักษร) 
 
(๖) ขอยืน่คําขอตออายุใบจดแจงเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา ๓๙ (๒) 
      แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยไดแนบเอกสาร 

     และหลักฐานประกอบคําขอมาดวยแลว คือ 

         สําเนาใบจดแจงเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบท่ีกําลังจะส้ินอายุ 

         สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องท่ีไดจดทะเบียนเปน  

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องในตางประเทศท่ีประเทศไทยรับรองโดยสนธิสัญญาหรือ 

ความตกลงระหวางประเทศของผูยื่นคําขอตออายุใบจดแจงท่ีไดรับการรับรองจาก 

นายทะเบยีนของประเทศที่ผูยื่นคําขอไดจดทะเบียนเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่อง 

         หลักฐานการแตงตั้งผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบยีนตามมาตรา ๓๙ (๑)  

     แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือบริษัทจํากัดหรือ 

     บริษัทมหาชนจํากัดท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยโดยมวีัตถุประสงคในการประกอบ 

 

เลขรับท่ี ...........................................
วันท่ี ................................................ 
       (สําหรับเจาหนาท่ีเปนผูกรอก) 



๒ 
 

    กิจการขนสง หรือเปนนายหนา ตัวแทนหรือตัวแทนคาตางในกจิการขนสง เปนตวัแทน 
         ในราชอาณาจักร อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้

  ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือ 

  หนังสือรับรองการเปนตวัแทนในราชอาณาจักรของผูประกอบการขนสง 

     ตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา ๓๙ (๑) หรือบริษัทจาํกัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดนัน้ 

 หรือ 
  เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีแสดงวาผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบยีนตามมาตรา 

 ๓๙ (๑) หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดนั้น เปนตัวแทนในราชอาณาจักร 

         เอกสารการเปนผูประกอบการขนสงของตัวแทนในราชอาณาจักร ตามเงื่อนไขอยางใด 

          อยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้
  สําเนาใบทะเบียนผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ในกรณีท่ีแตงตั้ง

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา ๓๙ (๑) แหงพระราชบัญญตั ิ

การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘  
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดหรือ

บริษัทมหาชนจํากัดท่ีออกใหไมเกินสามเดือน โดยระบุวตัถุประสงคในการประกอบกิจการ

ขนสง หรือเปนนายหนา ตัวแทนหรือตัวแทนคาตางในกิจการขนสง ในกรณีท่ีตั้งบริษัทจํากัด

หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
         หลักประกันสําหรับความรับผิดของตัวแทนตอผูตราสง ผูรับตราสง หรือบุคคลอื่น 

ในราชอาณาจักร ตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบหรือสําหรับความเสี่ยงอ่ืนใด

จากสัญญาท่ีทําขึ้น เชน สําเนากรมธรรมประกันภัยความรับผิด สําเนาหนังสือรับรอง

จากสมาคม สถาบัน หรือองคกรการชดใชคาสินไหมทดแทน หรือหนังสือค้ําประกันของ

ธนาคาร 
         สําเนาการจดทะเบียนตั้งสาขาในราชอาณาจักร ในกรณีท่ีผูประกอบการขนสงตอเนื่อง 

เลือกท่ีจะตั้งสาขาในราชอาณาจักรโดยไมตั้งตวัแทน 
         เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) 

(๑) ........................................................................................................................ 
(๒) ........................................................................................................................ 
(๓) ........................................................................................................................ 
(๔) ........................................................................................................................ 
(๕) ........................................................................................................................ 

 
 

  ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดท่ีระบุในคําขอตออายุใบจดแจงเปน 
ผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ และเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ถูกตองตรงตาม 

ความเปนจริงทุกประการ 
 
 
 
----- ประทับตรานิติบุคคล -----    ลงช่ือ ...................................... (ผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล) 
            (.................................) 



๓ 
 

คําสั่งพนักงานเจาหนาที ่
 
..................................................................................................................................

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

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

ลงช่ือ ........................................................... 
       (.........................................................) 

    พนักงานเจาหนาท่ี 



แบบ ขต.-ค๘ 

 
 

 
 

คําขอตออายุใบทะเบียนการต้ังตัวแทน 

 
เขียนท่ี ......................................................... 
วันท่ี .......... เดือน ...................... พ.ศ. .......... 

 
(๑) ช่ือผูประกอบการขนสงหรือขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในตางประเทศ  

............................................................................................................................ 
(๒) จดทะเบียนเปนผูประกอบการขนสงหรือขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในประเทศ ..................... 

 

(๓) ท่ีตั้งสํานักงานใหญ เลขท่ี .................... ตรอก/ซอย ......................................................... 
      ถนน ...................... ตําบล/แขวง ............................. อําเภอ/เขต ................................... 
      จังหวัด ........................... ประเทศ ................................ โทรศัพท .................................  
      โทรสาร ........................................ 
 
(๔) ท่ีตั้งสํานักงานตวัแทน เลขท่ี ................... ตรอก/ซอย ...................................................... 
      ถนน ..................... ตําบล/แขวง ........................ อําเภอ/เขต ........................................ 
      จังหวัด ............................... ประเทศ .......................... โทรศัพท .................................... 

      โทรสาร ............................. 

       

(๕) มีจํานวนเงนิทุนจดทะเบียน ................................. บาท (................................................) 
             (ตัวเลข)             (ตัวอักษร) 
 
(๖) มีจํานวนเงินทุนจดทะเบียนชําระแลว .................... บาท (................................................) 
                    (ตัวเลข)                        (ตัวอักษร) 
 
(๗) ขอยืน่คาํขอตออายุใบทะเบียนการตั้งตัวแทนของผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียน 

 ตามมาตรา ๓๙ (๓) แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนือ่งหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘  

 โดยไดแนบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอมาดวยแลว คือ 

         สําเนาใบทะเบียนการตั้งตัวแทนท่ีกําลังจะส้ินอาย ุ

         หลักฐานการเปนผูประกอบการขนสงหรือขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบของผูยื่นคําขอท่ีไดรับ

การรับรองจากโนตารีพับลิค หรือบุคคล หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจในการรับรอง

เอกสารตามกฎหมายทองถ่ิน หรือสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทย 

ในประเทศท่ีผูยื่นคําขอไดจดทะเบียนเปนผูประกอบการขนสงหรือขนสงตอเนื่อง 

หลายรูปแบบ 

เลขรับท่ี ...........................................

วันท่ี ................................................ 
       (สําหรับเจาหนาท่ีเปนผูกรอก) 



๒ 
 

         เอกสารแสดงสถานท่ีตั้งของสํานักงานใหญ 

         สําเนาสัญญาการตั้งผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา ๓๙ (๑) 

แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนือ่งหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตัวแทน 
ในราชอาณาจักร 

         สําเนาใบทะเบียนผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบของตวัแทนในราชอาณาจักร 

         หลักประกันสําหรับความรับผิดของตัวแทนตอผูตราสง ผูรับตราสง หรือบุคคลอ่ืน 

ในราชอาณาจักร ตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบหรือสําหรับความเส่ียงอ่ืนใด 

จากสัญญาท่ีทําขึ้น เชน สําเนากรมธรรมประกันภัยความรับผิด สําเนาหนังสือรับรอง

จากสมาคม สถาบัน หรือองคกรการชดใชคาสินไหมทดแทน หรือหนังสือค้ําประกัน 

ของธนาคาร 

         เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) 

(๑) ........................................................................................................................ 
(๒) ........................................................................................................................ 
(๓) ........................................................................................................................ 
(๔) ........................................................................................................................ 
(๕) ........................................................................................................................ 

 
 
  ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดท่ีระบุในคําขอตออายุใบทะเบียนการตั้งตัวแทน 

และเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
 
 
 
----- ประทับตรานิติบุคคล -----    ลงช่ือ ...................................... (ผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล) 
             (................................) 
 
 

คําสั่งพนักงานเจาหนาที ่
 
..................................................................................................................................

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

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

ลงช่ือ ........................................................... 
        (........................................................) 

          พนักงานเจาหนาท่ี 




