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ประกาศกรมเจ้าท่า 
ที่  ๖๒/๒๕๖๐ 

เร่ือง  การขออนุญาตหรือดําเนินการอย่างใด ๆ  ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  
และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  พระราชบัญญัติเรือไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๑  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘  ลงวันที่  ๒๖  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๑๕  พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  พ.ศ.  ๒๕๒๑  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  พระราชบัญญัติการจํานองเรือและ
บุริมสิทธิทางทะเล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  และพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่อง 
หลายรูปแบบ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  พระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และเป็นการพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายประเทศไทย  ๔.๐  ของรัฐบาล  อาศัยอํานาจ 
ตามมาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ 
ทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  อธิบดีกรมเจ้าท่าจึงออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ให้ผู้ที่ประสงค์จะย่ืนคําขออนุญาตหรือดําเนินการอย่างใด ๆ  ต่อเจ้าท่าตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้  
ดําเนินการย่ืนคําขออนุญาตและดําเนินการดังกล่าวทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกทางหน่ึง  นอกเหนือจาก 
การขออนุญาตหรือดําเนินการด้วยตนเอง  ณ  ที่ทําการกรมเจ้าท่าหรือที่ทําการหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า  
โดยให้ถือว่าการดําเนินการต่าง ๆ  รวมท้ังการออกใบอนุญาตท่ีมีการลงลายมือชื่อของเจ้าพนักงาน 
แบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น  เป็นการดําเนินการตามกฎหมายและมีผลผูกพันตามที่กฎหมายในเรื่องนั้น ๆ  
บัญญัติไว้ทุกประการ   

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ศรศักดิ์  แสนสมบัติ 
อธิบดีกรมเจ้าท่า 



 
รายการแนบทา้ย 

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่   ๖๒/๒๕๖๐ เรื่อง การขออนุญาตหรือดําเนินการอย่างใด ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวันที่  ๒๐  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
๑. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพุทธศกัราช ๒๔๕๖ และฉบับที่ไขเพิ่มเติม 
 ๑.๑  การย่ืนคําร้องขอรับใบอนุญาตใช้เรือ ตามมาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๔๒ และมาตรา ๑๔๓ แห่ง 
  พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
 ๑.๓  การย่ืนคําร้องขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือหรือขอใบอนุญาตใช้เรือใหม่แทนฉบับเดิมที่หมดอายุ  
  ตามมาตรา ๑๓๗ และมาตรา ๑๔๓ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย  
  พระพุทธศักราช ๒๔๕๖  
 ๑.๔  การย่ืนคําร้องขอโอนกรรมสทิธ์ิเรือ (เรือขนาดตํ่ากว่า ๕ ตันกรอส) ตามมาตรา ๑๔๕ แห่ง 
  พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
 ๑.๕ การย่ืนคําร้องขอโอนกรรมสทิธ์ิเรือ (เรือขนาดต้ังแต่ ๕ ตันกรอสข้ึนไป) ตามมาตรา ๑๔๕ แห่ง 
  พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และมาตรา ๔๕๖ แห่ง 
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
 ๑.๖ การย่ืนคําร้องขอใบสําคัญรับรองการตรวจอนุมัติแบบแปลนเรือตามมาตรา ๑๖๓  
  และมาตรา ๑๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
  (๑) การย่ืนคําร้องขอใบสําคัญรับรองการตรวจอนุมัติแบบแปลนเรือสําหรับเรือที่ต่อสร้างขึ้นใหม่  
  (๒)  การย่ืนคําร้องขอใบสําคัญรับรองการตรวจอนุมัติแบบแปลนเรือสําหรับเรือที่ซื้อมาจาก 
   ต่างประเทศ 
  (๓) การย่ืนคําร้องขอใบสําคัญรับรองการตรวจอนุมัติแบบแปลนเรือตามอนุสัญญาแรงงาน 
   ทางทะเล 
  (๔) การย่ืนคําร้องขอใบสําคัญรับรองการตรวจอนุมัติแบบแปลนเรือสําหรับเรือที่ดัดแปลง  
   แก้ไขรายการ เปลี่ยนประเภท หรืออ่ืนๆ 

๑.๗ การย่ืนคําร้องขอตรวจอนุมัติแบบแพและขอใบสําคัญรับรองการอนุมัติแบบแพตาม 
 ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการออกหนังสือ 
 รับรองความปลอดภัยของแพ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 (๑) การย่ืนคําร้องขออนุมัติแบบเพ่ือต่อสร้างแพ 
 (๒) การย่ืนคําร้องขออนุมัติแบบเพ่ือดัดแปลงแพ 

 ๑.๘  การย่ืนคาํร้องให้ตรวจสภาพเรือ ตามมาตรา ๑๖๒ มาตรา ๑๖๒ ทวิ มาตรา ๑๖๒ ตรี มาตรา ๑๖๓  
  มาตรา ๑๖๔ มาตรา ๑๖๔ ทวิ และมาตรา ๑๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย 
  พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และ มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑  
  (๑) การย่ืนคําร้องให้ตรวจเรือเพ่ือออกใบสําคัญรบัรองการตรวจเรือ-ครั้งแรก ตามแบบ ตร.๒๐-๑ก 
  (๒)  การย่ืนคําร้องให้ตรวจเรือเพ่ือออกใบสําคัญรบัรองการตรวจเรือ-ครั้งแรก ตามแบบ ตร.๒๐-๑ก  
   และการจดทะเบียนเรือไทย ตามแบบ ตร.๒๑ 
  (๓) การย่ืนคําร้องให้ตรวจเรือเพ่ือขอต่ออายุใบสําคัญรับรองการตรวจเรือ ตามแบบ ตร.๒๐-๑ก 
 



๒ 
 
  (๔) การย่ืนคําร้องให้ตรวจเรือเพ่ือออกใบสําคัญรบัรองการตรวจเรือ - กรณีเรอืตรวจโดย class –  
   ครั้งแรก ตามแบบ ตร.๒๐-๑ข และการจดทะเบียนเรือไทย ตามแบบ ตร.๒๑  
  (๕) การย่ืนคําร้องให้ตรวจเรือเพ่ือออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือ-กรณีเรือตรวจโดย class –  
   ต่ออายุ ตามแบบ ตร.๒๐-๑ข 
  (๖)  การย่ืนคําร้องให้ตรวจเรือเพ่ือขอแก้ไขรายการในใบสําคญัรับรองการตรวจเรือ 
  (๗) การย่ืนคําร้องให้ตรวจเรือเพ่ือขอออกใบสําคัญรับรองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ  
   (Certificate) 
  (๘) การย่ืนคําร้องให้ตรวจเรือเพ่ือขอต่ออายุใบสําคัญรับรองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
   (Certificate) 
  (๙) การย่ืนคําร้องเพ่ือให้มอบอํานาจให้องค์กรที่ได้รับการยอมรับเพ่ือตรวจเรือและออก 
   ใบสําคัญรับรองแทนกรมเจ้าท่า (มอบ Class) – และการสอบถาม แสดงสถานการณ์ย่ืนคําร้อง 
   ของผู้รับบริการ-ด้านการตรวจเรือ 
 ๑.๙ การย่ืนคําร้องให้ตรวจรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ประจําเรือ และตรวจรับรองสถานีบริการ 
  ตรวจทดสอบอุปกรณ์ประจําเรือ ตามมาตรา ๑๖๒ ทวิ มาตรา ๑๖๒ ตร ีมาตรา ๑๖๓  
  มาตรา ๑๖๔ และมาตรา ๑๖๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย 
  พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
  (๑) การย่ืนคําร้องขอให้รับรองมาตรฐานแพชูชีพชนิดพองลม 
  (๒) การย่ืนคําร้องขอให้รับรองมาตรฐานเสื้อชูชีพ 

(๓) การย่ืนคําร้องขอให้รับรองมาตรฐานพวงชูชีพ 
(๔) การย่ืนคําร้องขอให้รับรองสถานีบริการตรวจทดสอบอุปกรณ์วิทยุสือ่สาร 
(๕) การย่ืนคําร้องขอให้การขอรับรองสถานีบริการตรวจทดสอบแพชูชีพชนิดพองลม 
(๖) การย่ืนคําร้องขอให้รับรองสถานีบริการตรวจและซ่อมบํารุงอุปกรณ์ดับเพลิง 
(๗) การย่ืนคําร้องขอให้รับรองสถานีบริการตรวจบริการและซ่อมบํารุงตามระยะเวลา สําหรับ 
 เสื้อชูชีพ อุปกรณ์ปล่อยเรือ และเคร่ืองปลดเรือขณะรับภาระ 
(๘) การย่ืนคําร้องขอให้รับรองสถานีบริการตรวจทดสอบวัดความหนาแผ่นเหล็กตัวเรือ 
(๙) การย่ืนคําร้องขอให้รับรองสถานีบริการเก่ียวกับการทําโปรแกรมตรวจเรือ 
(๑๐) การย่ืนคาํร้องขอให้รับรองสถานีบริการตรวจทดสอบเครื่องมือยกและอุปกรณ์ส่วนควบ 
(๑๑) การย่ืนคาํร้องขอให้รับรองผู้ให้เช่าแอพพลิเคช่ันสําหรับการทดสอบ 

 ๑.๑๐ การย่ืนคําร้องขอสอบความรู้ของผู้ทําการในเรือ การย่ืนคําร้องขอใบแทนประกาศนียบัตร  
  การย่ืนคําร้องขอ Upgrade ประกาศนียบัตร การย่ืนคําร้องขอ COE/COP การย่ืนคําร้องขอ 
  COR และการย่ืนคําร้องขอให้ตรวจสอบและติดตามสถานะใบคําร้อง (ประกาศนียบัตร) ตาม 
  มาตรา ๒๗๙ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพุทธศกัราช ๒๔๕๖ 
 ๑.๑๑ การย่ืนคําร้องขออนุญาตเข้าทําการงานในเรือ ตามมาตรา ๒๘๕ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ 
  ในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
 ๑.๑๒ การย่ืนคําร้องขอให้ตรวจสอบระยะเวลาการปฏิบัติงานในเรือ ตามมาตรา ๒๘๕ แห่ง 
  พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และมาตรา ๔๙ แห่ง 
  พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 



๓ 
 
 ๑.๑๓ การย่ืนคําขอรับหนังสือคนประจําเรือ ตามมาตรา ๒๘๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ 
  ในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย  
  (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.๑ การย่ืนคําร้องขอจดทะเบียนเรือไทย ตามมาตรา ๖ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔  
  มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
 ๒.๒ การย่ืนคําร้องการทําสัญญาคนประจําเรือ (ขอมีใหม่/ต่ออายุ/การขอเปล่ียนแปลงคนประจําเรือ) 
  ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
 ๒.๓  การย่ืนคําร้องขอโอนกรรมสทิธ์ิเรือไทย ตามหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย  
  พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
 ๒.๔  การย่ืนคําร้องเพ่ือจดทะเบียนการจํานองเรือไทย ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย  
  พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
 ๒.๕ การย่ืนคําร้องเพ่ือให้หมายเหตุแก้ข้อความในสัญญาจาํนอง/เพ่ิมและไม่เพ่ิมทุนทรพัย์ ตาม 
  มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
๓. ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
 ๓.๑ การย่ืนคําร้องขออนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ตามแบบ พว.-ค.๑ ตามข้อ ๓ และ ข้อ ๔ 
  ในประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดเง่ือนไขในการอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือซึ่งเป็น 
  กิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน 
  ตามข้อ ๓ (๙) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และ 
  ฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๓.๒ การย่ืนคําร้องขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ตามแบบ พว.-ค.๐๒ ตาม 
  ข้อ ๕ และข้อ ๖ แห่งประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดเง่ือนไขในการอนุญาตให้ประกอบ 
  กิจการท่าเรือซึง่เป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัย 
  หรือผาสุกของประชาชนตามข้อ ๓ (๙) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่  
  ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕  ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ๓.๓  การย่ืนคําร้องขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตและ/หรือเง่ือนไขท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือ 
  เดินทะเล ตามแบบ พว.-ท-๐๓ ตามข้อ ๙ ในประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดเง่ือนไข 
  ในการอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือซึ่งเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคอันกระทบ  
  กระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชนตามข้อ ๓ (๙) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ  
  ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

๓.๔  การย่ืนรายงานประจําปี 
๓.๕  การย่ืนแบบรายงานสถิติเก่ียวกับท่าเรือเดินทะเลตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่  
 ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

๔. การย่ืนคํารอ้งขอจดทะเบียนจํานองเรือไทย การย่ืนคําขอจดทะเบียนไถ่ถอนจํานองเรือไทย และการยื่น 
 คําร้องเพ่ือให้หมายเหตุแก้ขอ้ความในสัญญาจํานอง/เพ่ิมและไม่เพ่ิมทนุทรัพย์ตาม มาตรา ๑๑ และ 
 มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสทิธิทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๗  

 
 
 



๔ 
 

๕. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ และฉบับทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
๕.๑  การย่ืนคําขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลและผู้ประกอบกิจการอู่เรือ  
 ตามแบบ พว.๖ 
๕.๒ การย่ืนคําขอเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลและผู้ประกอบ 
 กิจการอู่เรือ ตามแบบ พว.๙ 
๕.๓ การขอรับและการออกหนังสือรับรองขีดความสามารถของอู่เรือ 

๖. พระราชบัญญัติการขนสง่ต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๖.๑ การย่ืนคําขอจดทะเบียนผู้ประกอบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ ตามแบบ ขต-ค๑  
  ตามมาตรา ๓๙ (๑) และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ  
  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๖.๒  ย่ืนคําขออนุญาตการต้ังสาขาในการประกอบกิจการของผู้ประกอบกิจการขนส่งต่อเน่ือง ตาม 
  แบบ ขต-ค๓ ตามมาตรา ๓๙ (๑) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเน่ืองหลาย 
  รูปแบบ  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๖.๓  การย่ืนคําขอจดทะเบียนต้ังตัวแทน ตามแบบ ขต-ค๒) ตามมาตรา ๓๙ (๓) และมาตรา ๔๘ แห่ง 
  พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๖.๔  การย่ืนคําขอรับใบแทนใบทะเบียน ตามแบบ ขต-ค๔ ตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติ 
  การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๖.๕  การย่ืนคําขอจดแจ้งเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบในราชอาณาจักร ของ 
  ผู้ประกอบการขนส่งต่อเน่ืองที่ได้จดทะเบียนในต่างประเทศที่ประเทศไทยรับรองโดยสนธิสัญญา 
  หรือความตกลงระหว่างประเทศตามมาตรา ๓๙ (๒) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ 
  การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๖.๖  การย่ืนคําขอต่ออายุใบทะเบียนผู้ประกอบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ ตามแบบ ขต-ค๖ ตาม 
  มาตรา ๓๙ (๑) และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติ การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๖.๗  การย่ืนคําขอต่ออายุใบจดแจ้งเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ ตามแบบ ขต-ค๗  
  ตามมาตรา ๓๙ (๒) และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ  
  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๖.๘  การย่ืนการดํารงหลักประกันของผู้ประกอบการขนส่งต่อเน่ืองจดทะเบียน (หลักประกัน) ตาม 
  มาตรา ๔๓ ห่งพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๖.๙ การย่ืนรายงานการดํารงสินทรัพย์ของผู้ประกอบการขนส่งต่อเน่ืองจดทะเบียน (บัญชีงบดุล)  
  ตาม มาตรา ๔๓ และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘  
 ๖.๑๐ การย่ืนคําขอต่ออายุใบทะเบียนการต้ังตัวแทน ตามแบบ ขต.-ค๘ ตามมาตรา ๓๙ (๓) และ 
  มาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๖.๑๑ การย่ืนรายงานเก่ียวกับการประกอบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ ตามแบบ ขต.-บ๖ ตาม  
  มาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘   

๖.๑๒ การย่ืนคําขออ่ืน ๆ ของผู้ประกอบการขนส่งต่อเน่ืองจดทะเบียน ตามระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วย  
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการย่ืนและการพิจารณาคําขออ่ืน ๆ ของผู้ประกอบการขนส่งต่อเน่ือง 
 จดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 



๕ 
 

๗. การชําระเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ใบเสรจ็รับเงินที่พิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  
 การรับชําระเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส ์และการออกใบเสร็จด้วยคอมพิวเตอร์ 
 ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และตาม 
 แนวทางปฏิบัติของกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลาง 
๘. การดําเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการอนุญาตและการดําเนินการต่าง ๆ ตาม ๑. – ๗. 
 

 
 
 
 


