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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจดแจงเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ   

และการต้ังตัวแทนหรือสํานักงานสาขาในราชอาณาจักร 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๔๕  แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่อง

หลายรูปแบบ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ 

และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓   

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ผูประกอบการขนสงตอเนื่องที่ไดจดทะเบียนในตางประเทศที่ประเทศไทยรับรอง

โดยสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศตามมาตรา  ๓๙  (๒)  ที่ประสงคจะประกอบกิจการ

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในราชอาณาจักร  ใหย่ืนคําขอจดแจงเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่อง

หลายรูปแบบ  พรอมทั้งต้ังตัวแทนหรือต้ังสํานักงานสาขาในราชอาณาจักร  ตามแบบ  ขต.-ค๕   

ทายกฎกระทรวงนี้  ตอนายทะเบียน  ณ  สํานักสงเสริมการขนสงทางน้ําและการพาณิชยนาวี  กรมเจาทา  

พรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามที่กําหนดไวในแบบดังกลาว 

ขอ ๒ เมื่อไดรับคําขอจดแจงเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบตามขอ  ๑  

หากนายทะเบียนเห็นวาผูย่ืนคําขอจดแจงแสดงเอกสารและหลักฐานถูกตอง  ใหนายทะเบียนรับจดแจง

และออกใบจดแจงภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอจดแจง 
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ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวาไมอาจรับจดแจงไดเนื่องจากผูย่ืนคําขอจดแจงแสดงเอกสาร 
และหลักฐานไมถูกตอง  และไดแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอจดแจงทราบแลว  ตอมาผูย่ืนคําขอจดแจง
ไดย่ืนเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมพรอมกับย่ืนคําขอจดแจงใหม  หากนายทะเบียนเห็นวาผูย่ืนคําขอ 
จดแจงแสดงเอกสารและหลักฐานถูกตอง  ใหนายทะเบียนรับจดแจงและออกใบจดแจงภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับคําขอจดแจงใหม 

ขอ ๓ ใบจดแจงเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบใหเปนไปตามแบบ  ขต.-บ๕  
ทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๔ บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยโดยมีวัตถุประสงค
ในการประกอบกิจการขนสง  หรือเปนนายหนา  ตัวแทนหรือตัวแทนคาตางในกิจการขนสงที่เปน
ตัวแทนในราชอาณาจักรของผูย่ืนคําขอจดแจงตามขอ  ๑  ตองดํารงหลักประกันสําหรับความรับผิดของ
ตัวการตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบหรือสําหรับความเสี่ยงอื่นใดตามสัญญาที่ทําข้ึน   
ทั้งนี้  ใหนําหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการดํารงหลักประกันตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนด
หลักเกณฑและวิธีกําหนด  จํานวน  ชนิด  ขนาด  และเง่ือนไขในการดํารงหลักประกันและสินทรัพย
ของผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เกื้อกูล  ดานชัยวิจิตร 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ขต.-ค๕    

 
 
 
คําขอจดแจงเปนผูประกอบการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ 

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

 
(๑) ช่ือผูประกอบการขนสงตอเนื่องที่ไดจดทะเบียนในตางประเทศ

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

 
(๓) ทีต่ั้งสํานกังานใหญ เลขที่ ..................... ตรอก/ซอย ........................................................ 
      ถนน ..................... ตาํบล/แขวง ........................ อําเภอ/เขต ......................................... 
      จังหวัด ............................... ประเทศ .......................... โทรศัพท .................................... 

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

 
(๔) มีจาํนวนเงินทุนจดทะเบยีน ................................ บาท (................................................) 
             (ตัวเลข)             (ตัวอักษร) 
 
(๕) มีจาํนวนเงินทุนจดทะเบยีนชําระแลว .................... บาท (................................................) 
                    (ตัวเลข)                        (ตัวอักษร) 
 
(๖) ขอยื่นคําขอจดแจงเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา ๓๙ (๒)  

 แหงพระราชบัญญตัิการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยไดแนบเอกสาร 

 และหลักฐานประกอบคาํขอมาดวย คือ 
   สําเนาหลักฐานการจดทะเบยีนเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องที่ไดจดทะเบียนเปน 

     ผูประกอบการขนสงตอเนื่องในตางประเทศที่ประเทศไทยรับรองโดยสนธิสัญญาหรอื 

     ความตกลงระหวางประเทศของผูย่ืนคําขอจดแจงทีไ่ดรับการรับรองจากนายทะเบียน 

     ของประเทศที่ผูย่ืนคําขอจดแจงไดจดทะเบียนเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่อง 
   หลักฐานการตัง้ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา ๓๙ (๑)  
 แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือบริษัทจํากัด 

หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยโดยมีวัตถุประสงคในการประกอบ 
          กิจการขนสง หรือเปนนายหนา ตัวแทนหรือตัวแทนคาตางในกิจการขนสง เปนตวัแทน 

   ในราชอาณาจกัร อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้
 

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

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

       (สําหรับเจาหนาท่ีเปนผูกรอก) 



๒ 
 

  ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือ 

  หนังสือรับรองการเปนตวัแทนในราชอาณาจักรของผูประกอบการขนสง 

ตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา ๓๙ (๑) หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดนั้น 

หรือ 
  เอกสารอืน่ ๆ ที่แสดงวาผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา 

๓๙ (๑) หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดนั้น เปนตัวแทนในราชอาณาจักร 

   เอกสารการเปนผูประกอบการขนสงของตัวแทนในราชอาณาจักร ตามเงื่อนไขอยางใด 
  อยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้

  สําเนาใบทะเบียนผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ในกรณีที่แตงตั้ง

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา ๓๙ (๑) แหงพระราชบัญญัต ิ

การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘  
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิตบิุคคลประเภทบริษัทจาํกัดหรือ

บริษัทมหาชนจํากัดที่ออกใหไมเกินสามเดือน โดยระบวุัตถุประสงคในการประกอบกิจการ

ขนสง หรือเปนนายหนา ตัวแทนหรือตัวแทนคาตางในกจิการขนสง ในกรณีที่แตงตัง้บริษัท

จํากัดหรือบรษิัทมหาชนจาํกัด 
 หลักประกันสําหรับความรบัผิดของตัวแทนตอผูตราสง ผูรับตราสง หรือบุคคลอื่น 
ในราชอาณาจกัร ตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ หรือสําหรับความเสี่ยงอื่นใด 
จากสัญญาที่ทาํข้ึน เชน สําเนากรมธรรมประกันภัยความรับผิด สําเนาหนังสือรับรองจาก  

สมาคม สถาบนั หรือองคกรการชดใชคาสินไหมทดแทน หรือหนังสือค้ําประกันของ

ธนาคาร 
 สําเนาการจดทะเบียนตั้งสาขาในราชอาณาจักร ในกรณีที่ผูประกอบการขนสงตอเนือ่ง 

เลือกที่จะตั้งสาขาในราชอาณาจักรโดยไมตั้งตัวแทน 
  เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) 

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

 
 

ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดที่ระบุในคําขอจดแจงเปนผูประกอบการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบ และเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ถูกตองตรงตามความเปนจรงิทุกประการ 
 
 
 
----- ประทับตรานติิบคุคล -----     ลงช่ือ ...................................... (ผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล) 
              (................................) 



๓ 
 

คําสั่งพนักงานเจาหนาที่ 
 
..................................................................................................................................

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

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

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

                                                                     พนักงานเจาหนาที ่



แบบ ขต.-บ๕       ทะเบียนเลขที่ .................... 
-----ครุฑ-----              คาํขอที่ ............................ 

 
ใบจดแจงเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

   
 

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

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

.................................................................................................................................. 
 
ไดจดแจงเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา ๓๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติ

การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว 
 

โดยมีตัวแทนหรือมีสํานักงานสาขาในราชอาณาจักร คือ 
.................................................................................................................................. 

ที่ตั้งของตัวแทนหรือสํานักงานสาขาในราชอาณาจักร คอื 
..................................................................................................................................

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

จดแจง ณ วันที่ ......... เดือน ................................... พ.ศ. ....... 
ใบจดแจงฉบบันี้มีอายุถึงวนัที่ ....... เดือน ................... พ.ศ. ....... 

 
 
 

-----ประทับตราหนวยงาน-----    ลงช่ือ .......................................... 
            (........................................) 
             นายทะเบียน 
 
 

หมายเหต ุ
 เง่ือนไขในการประกอบกิจการ (ถามี) 
..................................................................................................................................

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



(ดานหลัง) 
 

การเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในใบจดแจง มีดังนี ้
- การเปลี่ยนแปลง ................................................ จาก .....................................  

เปน ........................................... ตั้งแตวันที่...................................... (ลงช่ือนายทะเบียน       

ที่ไดรับแจง/วันที่ไดรับแจงกํากับดวย) 
- การเปลี่ยนแปลง ................................................ จาก .....................................  

เปน ............................................ ตั้งแตวันที่ .................................... (ลงช่ือนายทะเบียน 

ที่ไดรับแจง/วันที่ไดรับแจงกํากับดวย) 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากมาตรา  ๔๕  แหงพระราชบัญญัติ
การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  บัญญัติใหผูประกอบการขนสงตอเนื่องท่ีไดจดทะเบียน 
ในตางประเทศที่ประเทศไทยรับรองโดยสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศตามมาตรา  ๓๙  (๒)   
ท่ีประสงคจะประกอบกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในราชอาณาจักร  ตองยื่นคําขอจดแจงตอนายทะเบียน  
พรอมท้ังตั้งตัวแทนหรือตั้งสํานักงานสาขาในราชอาณาจักร  สมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการ 
จดแจงเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  และการตั้งตัวแทนหรือสํานักงานสาขาในราชอาณาจักร   
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


