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๒๘ กันยายน ๒๕๔๙

กฎกระทรวง
การประกอบการขนสงระหวางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๒๕ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๒๘
วรรคสี่ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารขนส ง ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อั น เป น กฎหมายที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕
มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศั ยอํ านาจบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ให ย กเลิ ก กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตประกอบการขนสงระหวางประเทศ
ขอ ๓ การประกอบการขนสงระหวางประเทศประเภทการขนสงประจําทาง ใหกระทําได
เฉพาะบุคคล ดังตอไปนี้
(๑) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
(๒) องคการของรั ฐ ตามกฎหมายวาดวยการจัด ตั้งองคการของรัฐบาล หรื อตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น
ในกรณีบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) มีสํานักงานใหญตั้งอยูใ นตางประเทศ บุคคลดังกลาว
ตองมีสํานักงานสาขาหรือสํานักงานตัวแทนจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและตั้งอยูในประเทศไทย
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ขอ ๔ การประกอบการขนสงระหวางประเทศประเภทการขนสงไมประจําทางหรือประเภท
การขนสงสวนบุคคล ใหกระทําไดเฉพาะบุคคล ดังตอไปนี้
(๑) บุคคลธรรมดา
(๒) หางหุนสวนสามัญจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัด
(๓) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
(๔) องคการของรั ฐ ตามกฎหมายวาดวยการจัด ตั้งองคการของรัฐบาล หรื อตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น
ในกรณีบคุ คลตาม (๒) (๓) และ (๔) มีสํานักงานใหญตั้งอยูในตางประเทศ บุคคลดังกลาว
ตองมีสํานักงานสาขาหรือสํานักงานตัวแทนจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและตั้งอยูในประเทศไทย
ขอ ๕ ผู ที่ ป ระสงค จ ะขอรั บ ใบอนุ ญ าตประเภทการขนส ง ไม ป ระจํ า ทางหรื อ ประเภท
การขนสงสวนบุคคล ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงภายในประเทศในประเภทเดียวกันและ
ใบอนุญาตประกอบการขนสงนั้นตองยังไมสิ้นอายุ
ใหค ณะกรรมการควบคุ ม การขนสงทางบกกลางมีอํ านาจยกเวน หลั กเกณฑ ใ นการขอรั บ
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งตามความจําเปน หรือมีเหตุผลพิเ ศษ สําหรับผูขอรับใบอนุญาตเปน การ
เฉพาะรายได
ขอ ๖ ผูใ ดประสงคจะประกอบการขนสงระหวางประเทศประเภทการขนสงประจําทาง
ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนกลางตามแบบของกรมการขนสงทางบก โดยกรอกขอความเปนภาษาไทย
พรอมดวยหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) บริษัทจํากัดหรือบริษทั มหาชนจํากัด
(ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียนและวัตถุประสงคของบริษัท ซึ่งรับรองไวไมเกิน
หกเดือน
(ข) สําเนาหรือภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวของบุคคลซึ่งได
รับยกเวนไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชนตามกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญ
ประจําตัวคนตางดาวของกรรมการของบริษัททุกคน
(ค) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานของกรรมการของบริษัททุกคน
(ง) สําเนาหรือภาพถายหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับบริษัท
(จ) ตัวอยางรอยตราประทับของบริษัทที่ยื่นคําขอ ๒ ตรา (ถามี)
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ตัวอยางเครื่องหมายประจํารถ
รูปถายสํานักงานและสถานที่เก็บรถ อยางละ ๒ รูป
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใชสถานที่เก็บรถ
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถในกรณีที่มีรถอยูแ ลวในวัน ยื่น

คําขอ (ถามี)
(๒) องคการของรั ฐ ตามกฎหมายวาดวยการจัด ตั้งองคการของรัฐบาล หรื อตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น
(ก) หนังสือหรือหลักฐานแสดงฐานะการเปนองคการของรัฐ
(ข) ตัวอยางรอยตราประทับขององคการของรัฐที่ยื่นคําขอ ๒ ตรา (ถามี)
(ค) ตัวอยางเครื่องหมายประจํารถ
(ง) รูปถายสํานักงานและสถานที่เก็บรถ อยางละ ๒ รูป
(จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใชสถานที่เก็บรถ
(ฉ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถในกรณีที่มีรถอยูแ ลวในวัน ยื่น
คําขอ (ถามี)
ในกรณีบุคคลตาม (๑) และ (๒) มีสํานักงานใหญตั้งอยูในตางประเทศ บุคคลดังกลาวตอง
ยื่นหลักฐานที่แสดงถึงการมีสํานักงานสาขาหรือสํานักงานตัวแทนจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและ
ตั้งอยูในประเทศไทย
ขอ ๗ ผูใดประสงคจะประกอบการขนสงระหวางประเทศประเภทการขนสงไมประจําทาง
หรือประเภทการขนสงสวนบุคคล ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนกลางตามแบบของกรมการขนสงทางบก
โดยกรอกขอความเปนภาษาไทย พรอมดวยหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาใบอนุญาตประกอบการขนสงภายในประเทศตามขอ ๕ (ถามี)
(ข) สําเนาหรือภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน
(ค) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบาน
(ง) ตัวอยางเครื่องหมายประจํารถ
(จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถในกรณีที่มีรถอยูแลวในวันยื่นคําขอ
(ถามี)
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(๒) หางหุนสวนสามัญจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัด
(ก) สําเนาใบอนุญาตประกอบการขนสงภายในประเทศตามขอ ๕ (ถามี)
(ข) หนังสือรับรองการจดทะเบียนและวัตถุประสงคของหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน
หรือหางหุนสวนจํากัด ซึ่งรับรองไวไมเกินหกเดือน
(ค) ตัวอยางรอยตราประทับของหางหุนสวนที่ยื่นคําขอ ๒ ตรา (ถามี)
(ง) ตัวอยางเครื่องหมายประจํารถ
(จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถในกรณีที่มีรถอยูแ ลวในวัน ยื่น
คําขอ (ถามี)
(๓) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
(ก) สําเนาใบอนุญาตประกอบการขนสงภายในประเทศตามขอ ๕ (ถามี)
(ข) หนังสือรับรองการจดทะเบียนและวัตถุประสงคของบริษัท ซึ่งรับรองไวไมเกินหกเดือน
(ค) ตัวอยางรอยตราประทับของบริษทั ที่ยื่นคําขอ ๒ ตรา (ถามี)
(ง) ตัวอยางเครื่องหมายประจํารถ
(จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถในกรณีที่มีรถอยูแลวในวันยื่นคําขอ
(ถามี)
(๔) องคการของรั ฐ ตามกฎหมายวาดวยการจัด ตั้งองคการของรัฐบาล หรื อตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น
(ก) สําเนาใบอนุญาตประกอบการขนสงภายในประเทศตามขอ ๕ (ถามี)
(ข) หนังสือหรือหลักฐานแสดงฐานะการเปนองคการของรัฐ
(ค) ตัวอยางรอยตราประทับขององคการของรัฐที่ยื่นคําขอ ๒ ตรา (ถามี)
(ง) ตัวอยางเครื่องหมายประจํารถ
(จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถในกรณีที่มีรถอยูแ ลวในวัน ยื่น
คําขอ (ถามี)
ในกรณีบุคคลตาม (๒) (๓) และ (๔) มีสํานักงานใหญตั้งอยูในตางประเทศ บุคคลดังกลาว
ตองยื่นหลักฐานที่แสดงถึงการมีสํานักงานสาขาหรือสํานักงานตัวแทนจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและ
ตั้งอยูในประเทศไทย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๐ ก

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๔๙

ขอ ๘ ใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิ บัติราชการทางปกครองในสวนที่เกี่ยวกับการรับรอง
ความถูกตองของคําแปลเปน ภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารที่ทําขึ้น เปน ภาษาตางประเทศมาใช
บังคับกับหลักฐานตามขอ ๖ และขอ ๗ ที่จัดทําขึ้นเปนภาษาตางประเทศโดยอนุโลม
ขอ ๙ ใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปตามแบบที่กรมการขนสงทางบกกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๑๐ ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตผู ใ ดประสงค จ ะขอต อ อายุ ใ บอนุ ญ าต ให ยื่ น คํ า ขอพร อ ม
ใบอนุญาตหรือใบแทนตอนายทะเบียนกลางตามแบบของกรมการขนสงทางบก โดยกรอกขอความเปน
ภาษาไทย พรอมดวยหลักฐานตามที่กําหนดไวในขอ ๖ หรือขอ ๗ แลวแตกรณี
ใหนําความในขอ ๘ มาใชบังคับแกการยื่นหลักฐานประกอบคําขอตออายุใ บอนุญาตโดย
อนุโลม
ขอ ๑๑ การอนุญาตใหตออายุใ บอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ให น ายทะเบีย นกลางออก
ใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมใหใหม
ขอ ๑๒ ในกรณีที่ ใ บอนุญ าตสู ญหาย ถู กทํ าลาย หรือ ชํา รุ ดในสาระสํา คัญ ใหผู ได รั บ
ใบอนุญาต ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอนายทะเบียนกลางตามแบบของกรมการขนสงทางบก
โดยกรอกขอความเปนภาษาไทยพรอมดวยใบอนุญาตที่ถูกทําลายหรือชํารุด แลวแตกรณี สําหรับกรณี
ใบอนุญาตสูญหายภายในประเทศใหยื่นพรอมดวยหลักฐานการรับแจงความของสถานีตํารวจแหงทองที่
ที่ใบอนุญาตนั้นสูญหายหรือหนังสือบันทึกถอยคําที่นายทะเบียนไดบันทึกเกี่ยวกับใบอนุญาตสูญหายไว
ในกรณีใบอนุญาตสูญหายในตางประเทศใหยื่นพรอมดวยหลักฐานการรับแจงความของหนวยงานที่มี
อํานาจในการรับแจงความของประเทศนั้น
การอนุ ญ าตคํ า ขอใบแทนใบอนุ ญ าต ให น ายทะเบี ย นกลางออกใบอนุ ญ าตตามแบบ
ใบอนุญาตเดิม แตใหระบุคําวา “ใบแทน” ไวที่ดานหนาดวย
ขอ ๑๓ เพื่อประโยชนแกนายทะเบียนกลางในการกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะของรถ
ในใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ใหนําลักษณะของรถที่จะไดรับอนุญาตใหใชในการประกอบการ
ขนสงตามขอ ๙ (๑) และ (๒) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๔ ผูขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ หากจะนํารถที่จดทะเบียนในตางประเทศ
มาใช ประกอบการขนส ง รถนั้ น ตอ งมี สภาพมั่น คงแข็ งแรงมีเ ครื่อ งอุ ปกรณ แ ละส วนควบถู กต อ ง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๐ ก

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๔๙

ครบถวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก เวนแตจะ
มีอนุสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศในสวนที่เกี่ยวกับการขนสงกําหนดไวเปนอยางอื่น
ขอ ๑๕ ผูข อรั บใบอนุ ญาตตามกฎกระทรวงนี้ ตอ งปฏิ บัติ ตามบทบัญ ญัติ ทั้ งหลายแห ง
กฎหมายวาดวยการขนสงทางบก ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดตออนุสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศในสวนที่
เกี่ยวกับการขนสง และอนุสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศไทยกับประเทศที่จะทําการขนสงนั้น
ใหไว ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
พลเอก ชัยนันท เจริญศิริ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๐ ก

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๔๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑและวิธีการในการ
ขออนุ ญ าตประกอบการขนส ง ระหว า งประเทศตามที่ กํ า หนดไว ใ นกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๒๙
(พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังเปนอุปสรรคตอการ
สงเสริมธุรกิจการขนสงระหวางประเทศ และไมสอดคลองกับนโยบายการเปดเสรีทางการคาการลงทุน
กั บ ต า งประเทศของรั ฐ บาล สมควรแก ไ ขปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารในการขออนุ ญ าต
ประกอบการขนสงระหวางประเทศดังกลาวใหมีความเหมาะสมและอํานวยประโยชนตอผูประกอบ
ธุ ร กิ จ การขนส ง ให ส ามารถพั ฒ นาศั ก ยภาพเพื่ อ แข ง ขั น กั บ นานาประเทศได จึ ง จํ า เป น ต อ งออก
กฎกระทรวงนี้

