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ระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกสกับ 

งานดานจดทะเบียนผูประกอบการขนสงตอเน่ืองหลายรปูแบบ 



วัตถุประสงค (Objective) 
  เพ่ือพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเลก็ทรอนิกส (e-Service) โดย

นําอินเตอรเน็ตมาเปนสื่อทางอิเล็กทรอนิกสในการ ใหบริการ 

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบรกิาร ดานจดทะเบียนผูประกอบการพาณิชยนาวี ผาน

ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) 
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ภาพรวมระบบงาน 
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1. ลงทะเบียน 

2. บันทึกรายการคําขอ 

3. เจาหนาที่ตรวจสอบ 

5. ชําระคาธรรมเนียม 

6. ออกใบทะเบียน 

4. ติดตามสถานะ 



การเขาใชระบบงาน e-Service กรมเจาทา 

URL : http://www.md.go.th 
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5 



6 

1. ลงทะเบียน 



การลงทะเบียน (การขนสงตอเน่ืองหลายรปูแบบ) 
 
ขอมูลนิติบุคคล                      -  เลขทะเบียนนิติบุคคล License no. 

                  -  ช่ือนิติบุคคล Company name 

 

ขอมูลบุคคลท่ีกระทําการแทนนิตบุิคคล    - เลขประจําตัวบัตรประชาชน ID Card 

       - จดหมายอีเล็กทรอนิกส E-mail 
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การลงทะเบียน (ขอมูลนิติบุคคล) 
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การลงทะเบียน (ขอมูลนิติบุคคล) 
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การลงทะเบียน (ขอมูลบุคคล) 
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การลงทะเบียน (ขอมูลบุคคล) 
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กระบวนการเจาหนาท่ีตรวจสอบการลงทะเบียน 

 

1. ผูประกอบการลงทะเบียนในระบบ  

2. เจาหนาท่ีทําตรวจสอบ โดยเช่ือมตอหนวยงานภายนอก 

                      

           

 

         ถาอนุมัติ  ระบบทําการสง  Password  ไปยัง e-mail ท่ีไดลงทะเบียนไว  
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กรมพัฒนา 

ธุรกิจการคา 
กรมการปกครอง 
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2. บันทึกรายการคําขอ 



Login เขาสูระบบ e-Service 

ดานการประกอบการพาณิชยนาวี  
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ดานจดทะเบียนผูประกอบการขนสงตอเน่ืองหลายรปูแบบ 

(รองรับแบบคําขอได 9 แบบ) 
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แบบ ขต.-ค๑ 

ยื่นคําขอจดทะเบียนผูประกอบการขนสงตอเน่ืองหลายรปูแบบ 
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1.  บันทึกขอมูล  



แบบ ขต.-ค๑ 

ทุนจดทะเบียน 
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แบบ ขต.-ค๑ 

การแนบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ 
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2.  แนบเอกสาร  



แบบ ขต.-ค๑ 

ขนาดไฟลรวมไมเกนิ 25 Mbyte 
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แบบ ขต.-ค๑ 

ขนาดไฟลรวมไมเกนิ 25 Mbyte 
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แบบ ขต.-ค๑   

การตรวจสอบขอมูลกอนสงกรมพิจารณาคําขอ 
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3.  ตรวจสอบขอมูล  (พิมพเอกสารตามรูปแบบไดทนัที)  



แบบ ขต.-ค๑   

ตัวอยางแบบฟอรมท่ีไดจากระบบ 
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แบบ ขต.-ค๑   

การยื่นคําขอเพ่ือใหกรมเจาทาพิจารณา 
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4.  ยื่นคําขอ  



แบบ ขต.-ค๑ การสงเมลหลังจากยืน่คําขอ 
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5. กรมเจาทา รับขอมูลเพ่ือตรวจสอบเอกสาร  พรอมกับ สง e-mail แจงใหทราบ  
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3. เจาหนาที่ตรวจสอบ 



 

27 

4. ติดตามสถานะ 



การติดตามสถานะการดาํเนินงาน e-Tracking 
                           ผูประกอบการสามารถตรวจสอบสถานะ การดําเนินงาน  

                              ไดวาอยูในข้ันตอนใด และหนวยงานใดภายในกรมเจาทา 

                              เปนผูปฏิบัติงาน 
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การติดตามสถานะการดาํเนินงาน e-Tracking 
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5. ชําระคาธรรมเนียม 
 

 หมายเหตุ   ครั้งท่ี 1 คําขอ 

                      ครั้งท่ี 2 ใบทะเบียน 



การชําระเงิน e-Payment 
                           ชองทางการชําระเงิน ผานธนาคารกรุงไทย 
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การชําระเงิน e-Payment 
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การชําระเงิน e-Payment 
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6. ออกใบทะเบียน 



ประโยชน   

 

1. เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการ  ทําใหสามารถตรวจสอบคําขอ

และเอกสารหลกัฐานประกอบคําขอเบ้ืองตนได 

2. ประหยัดเวลาในการเดินทางติดตอกรมเจาทา  คงเหลือ 2 ครั้ง คือ นําเอกสารตัว

จริงมาสงท่ีกรมเจาทา และ ตอนท่ีมารับใบทะเบียน  

3. ปลอดภัยในเรื่องของการชําระเงิน สามารถพิมพใบแจงชําระคาธรรมเนียมเพ่ือ

ชําระเงินท่ีธนาคารได 

4. สามารถติดตามผลการดําเนินงานไดทุกข้ันตอน 

5. ขอมูลถูกจัดเก็บอยางปลอดภัย และ สามารถเรียกมาใชในการทําธุรกรรมตอไปใน

ภายหลังได 
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การเริ่มใชงาน 

 

กรมเจาทาจะแจงใหทราบอยางเปนทางการอีกครั้ง 

36 



คําถาม 
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