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พระราชบัญญตั ิ
การรับขนของทางทะเล 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
เปนปที่ ๔๖ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการรับขนของทางทะเล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล 

พ.ศ. ๒๕๓๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ผูขนสง”  หมายความวา บุคคลซึ่งประกอบการรับขนของทางทะเลเพื่อบําเหน็จ

เปนทางคาปกติ โดยทําสัญญารับขนของทางทะเลกับผูสงของ 
“ผูขนสงอ่ืน”  หมายความวา บุคคลซึ่งมิไดเปนคูสัญญากับผูสงของในสัญญารับ

ขนของทางทะเล แตไดรับมอบหมายจากผูขนสงใหทําการขนสงของตามสัญญานั้นแมเพียงชวง
ระยะทางชวงใดชวงหนึ่ง และใหหมายความรวมถึงบุคคลอื่นใดซึ่งผูขนสงอ่ืนไดมอบหมายชวง
ตอไปใหทําการขนสงของนั้นดวย ไมวาจะมีการมอบหมายชวงกันไปกี่ทอดก็ตาม แตทั้งนี้ ไม
รวมถึงบุคคลซึ่งไดรับมอบอํานาจโดยชัดแจงหรือโดยปริยายตามประเพณีในธุรกิจการรับขนของ
ทางทะเล ใหเปนตัวแทนผูขนสงหรือผูขนสงอ่ืนในการดําเนินงานอันเกี่ยวกับธุรกิจเนื่องจากการรับ
ขนของทางทะเล เชน พิธีการเขาเมืองพิธีการศุลกากร การนํารอง การเขาทา การออกจากทา การ
บรรทุกของลงเรือ การขนถายของขึ้นจากเรือ หรือการสงมอบของแกผูรับตราสงเปนตน 

“ผูสงของ”  หมายความวา บุคคลซึ่งเปนคูสัญญากับผูขนสงในสัญญารับขนของ
ทางทะเล 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๐๓/ฉบับพิเศษ หนา ๖๘/๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ผูรับตราสง”  หมายความวา 
(ก)  บุคคลซึ่งมีช่ือระบุไวในใบตราสงวาเปนผูรับตราสง หรือผูรับของสําหรับใบ

ตราสงที่ออกใหแกบุคคลโดยนาม 
(ข)  ผูรับสลักหลังคนสุดทาย สําหรับใบตราสงที่ออกใหแกบุคคลเพื่อเขาสั่งหรือ

ใบตราสงที่ออกใหแกบุคคลโดยนาม และไมมีขอหามการสลักหลังไว หรือ 
(ค)  บุคคลซึ่งมีช่ือเปนผูรับของ ในกรณีที่ไมมีการออกใบตราสงหรือมีการออก

เอกสารที่มีช่ือเรียกอยางอ่ืน 
“ของ”  หมายความวา สังหาริมทรัพย สัตวมีชีวิต รวมทั้งภาชนะขนสงที่ผูสงของ

เปนผูจัดหามาเพื่อใชในการขนสงดวย 
“ภาชนะขนสง”  หมายความวา ตูสินคา ไมรองสินคา หรือส่ิงอ่ืนที่มีลักษณะ

ทํานองเดียวกันซึ่งใชบรรจุหรือรองรับของ หรือใชรวมหนวยการขนสงของหลายหนวยเขาดวยกัน 
เพ่ือประโยชนในการขนสงทางทะเล 

“หนวยการขนสง”  หมายความวา หนวยแหงของที่ขนสงทางทะเลซึ่งนับเปนหนึ่ง 
และแตละหนวยอาจทําการขนสงไปตามลําพังได เชน กระสอบ ช้ิน ถัง ตู มวน ลัง ลูก หอ หีบ อัน 
หรือหนวยที่เรียกชื่ออยางอ่ืน 

“สัญญารับขนของทางทะเล”  หมายความวา สัญญาที่ผูขนสงรับขนของทางทะเล
จากทาหรือที่ในประเทศหนึ่งไปยังทาหรือที่ในอีกประเทศหนึ่ง โดยคิดคาระวาง 

“อุปกรณแหงคาระวาง”  หมายความวา คาใชจายอยางใดที่ผูขนสงไดเสียไปโดย
ควรในระหวางขนสง ซึ่งตามประเพณีในการขนสงทางทะเลถือเปนสวนหนึ่งของคาระวาง และให
หมายความรวมถึงเงินที่ผูขนสงจําเปนตองเรียกเก็บเพิ่มขึ้นจากอัตราคาระวางปกติ เพ่ือชดเชย
คาใชจายในการใหบริการของผูขนสงเนื่องจากเหตุที่ผูขนสงไมอาจปองกันได อันมีประเพณีในการ
ขนสงทางทะเลที่ผูขนสงจะเรียกได เชน การข้ึนราคาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจาก
ภาวะคับคั่งของทาเรือหรือที่ที่บรรทุกหรือขนถายของ หรือการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางสกุลเปนตน 

“ใบตราสง”  หมายความวา เอกสารที่ผูขนสงออกใหแกผูสงของเปนหลักฐาน
แหงสัญญารับขนของทางทะเลแสดงวาผูขนสงไดรับของตามที่ระบุในใบตราสงไวในความดูแล
หรือไดบรรทุกของลงเรือแลว และผูขนสงรับที่จะสงมอบของดังกลาวใหแกผูมีสิทธิรับของนั้นเมื่อ
ไดรับเวนคืนใบตราสง 

 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกการขนสงทางทะเลจากที่แหงหนึ่งใน

ราชอาณาจักรไปยังที่อีกแหงหนึ่งนอกราชอาณาจักร หรือจากที่แหงหนึ่งนอกราชอาณาจักรมายังที่
อีกแหงหนึ่งในราชอาณาจักร เวนแตกรณีที่ไดระบุในใบตราสงวาใหใชกฎหมายของประเทศอื่น
หรือกฎหมายระหวางประเทศบังคับก็ใหเปนไปตามนั้น แตแมวาจะไดระบุไวเชนนั้นก็ตาม ถา
ปรากฏวาคูกรณีฝายหนึ่งฝายใดเปนผูมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
ก็ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การขนสงของทางทะเลภายในราชอาณาจักร ถาไดตกลงกันเปนหนังสือวาใหใช
พระราชบัญญัตินี้บังคับ ก็ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ เปนการขนสงโดยไมคิดค าระวาง  ผู ขนสงไมตอง รับผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ แตถามีการออกใบตราสง ใบรับของ หรือเอกสารอื่นทํานองเดียวกันผูขนสง
ตองดแจงไวในใบตราสง ใบรับของ หรือเอกสารอื่นนั้น วาผูขนสงไมตองรับผิด มิฉะนั้นจะยกขึ้น
ใชยันบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูรับตราสง หรือรับโอนสิทธิตามใบตราสง ใบรับของ หรือเอกสาร
ดังกลาวมิได 

 
มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกการขนสงของทางทะเลตามสัญญาจาง

เหมาระวางบรรทุกของเรือไมวาทั้งลําหรือบางสวน แตถามีการออกใบตราสงสําหรับของที่ขนสง
ตามสัญญาจางเหมานั้นดวย หนาที่และสิทธิของผูขนสงและผูรับตราสงซึ่งมิใชผูจางเหมาใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖  สัญญารับขนของที่มีการขนสงทางทะเลและทางอื่นรวมอยูดวยใหอยู

ภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการขนสงทางทะเลเทานั้น 
 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
หนาที่และสิทธิของผูขนสง 

   
 
มาตรา ๘  กอนบรรทุกของลงเรือหรือกอนที่เรือนั้นจะออกเดินทางผูขนสงมี

หนาที่ตอง 
(๑)  ทําใหเรืออยูในสภาพที่สามารถเดินทะเลไดอยางปลอดภัยในเสนทาง

เดินเรือนั้น 
(๒)  จัดใหมีคนประจําเรือ เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องอุปกรณและส่ิงจําเปนให

เหมาะสมแกความตองการสําหรับเรือนั้น และ 
(๓)  จัดระวางบรรทุกและสวนอื่นๆ ที่ใชบรรทุกของใหเหมาะสมและปลอดภัย

ตามสภาพแหงของที่จะรับ ขนสง และรักษา เชน เครื่องปรับอากาศ หองเย็น เปนตน 
ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ ผูขนสงตองกระทําการทั้งปวงเทาที่เปนธรรมดา

และสมควรจะตองกระทําสําหรับผูประกอบอาชีพรับขนของทางทะเล 
 
มาตรา ๙  ถามีความบกพรองอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๘ เกิดขึ้นหลังจาก

บรรทุกของลงเรือหรือเมื่อเรือนั้นออกเดินทางแลว ผูขนสงจะตองจัดการแกไขความบกพรองนั้น
โดยเร็วที่สุดเทาที่อยูในวิสัยที่ผูประกอบอาชีพรับขนของทางทะเลจะทําไดในภาวะเชนนั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐  ผูขนสงตองใชความระมัดระวังและปฏิบัติการใหเหมาะสมในการ
บรรทุกลงเรือ การยกขน การเคลื่อนยาย การเก็บรักษา การดูแลและการขนถายซึ่งของที่ตนทําการ
ขนสง 

 
มาตรา ๑๑  ผูขนสงมีสิทธิบรรทุกของบนปากระวางเฉพาะในกรณีที่ไดตกลงกับผู

สงของ หรือเปนการกระทําตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือเปนการปฏิบัติตามประเพณีทางการคา
เก่ียวกับการบรรทุกของเชนนั้น 

ถาผูขนสงและผูสงของตกลงกันใหบรรทุกหรืออาจบรรทุกของบนปากระวางไดผู
ขนสงตองจดแจงขอตกลงดังกลาวไวในใบตราสงหรือเอกสารอื่นอันเปนหลักฐานแหงสัญญารับขน
ของทางทะเลในกรณีที่ไมมีการออกใบตราสง 

ถาไมมีการจดแจงขอความในใบตราสงหรือเอกสารอื่นตามวรรคสองหากผูขนสง
อางวามีขอตกลงกัน ใหผูขนสงมีหนาที่พิสูจนถึงขอตกลงนั้น แตจะยกขึ้นเปนขอตอสูผูรับตราสง
หรือบุคคลภายนอกซึ่งไดใบตราสงหรือเอกสารอื่นมาโดยไมรูถึงขอตกลงนั้นมิได 

ถามีการบรรทุกของบนปากระวางโดยขัดตอบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือในกรณี
ที่ไมไดจดแจงขอตกลงไวในใบตราสงหรือเอกสารอื่นตามวรรคสาม มิใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑ 
มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๕๖ มาใชบังคับ 

ในกรณีที่มีความตกลงโดยชัดแจงระหวางผูขนสงกับผูสงของใหบรรทุกของใดใน
ระวาง  ถาผูขนสงบรรทุกของนั้นบนปากระวาง ใหถือวาผูขนสงกระทําการหรืองดเวนกระทําการ
ตามมาตรา ๖๐ (๑) 

 
มาตรา ๑๒  เมื่อผูขนสงไดรับของไวในความดูแลแลว ถาผูสงของเรียกเอาใบตรา

สง ผูขนสงตองออกให 
 
มาตรา ๑๓  เมื่อไดบรรทุกของลงเรือเสร็จแลว ถาผูสงของเรียกเอาใบตราสง

ชนิด “บรรทุกแลว” ผูขนสงตองออกให 
 
มาตรา ๑๔  เมื่อไดขนของไปถึงทาปลายทางหรือที่หมายปลายทางตามที่ตกลง

กันไว และพรอมที่จะสงมอบของนั้นแลว ผูขนสงมีสิทธิไดรับคาระวางและอุปกรณแหงคาระวาง 
เวนแตจะมีขอกําหนดในใบตราสงหรือไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืนในสัญญารับขนของทางทะเล 

 
มาตรา ๑๕  ผูขนสงชอบที่จะยึดหนวงของไวจนกวาจะไดรับชําระคาระวางและ

อุปกรณแหงคาระวาง หรือจนกวาผูรับตราสงจะไดจัดใหมีประกันตามควร 
 
มาตรา ๑๖  เมื่อของไปถึงทาปลายทางหรือที่หมายปลายทางตามที่ตกลงกันไว

แลว ผูขนสงตองบอกกลาวแกผูรับตราสงโดยไมชักชา 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๗  ขอกําหนดใดในสัญญารับขนของทางทะเลซึ่งมีวัตถุประสงคหรือมี
ผลไมวาโดยตรงหรือโดยปริยายดังตอไปนี้ ขอกําหนดนั้นเปนโมฆะ 

(๑)  ปลดเปลื้องผูขนสงจากหนาที่หรือความรับผิดใดๆ ตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้ 

(๒)  กําหนดความรับผิดของผูขนสงใหนอยกวาที่กําหนดไวในมาตรา ๕๘ หรือ
มาตรา ๖๐ 

(๓)  ปดภาระการพิสูจนซึ่งพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนหนาที่ของผูขนสงไป
ใหผูสงของหรือบุคคลภายนอกเปนผูพิสูจน 

(๔)  ใหผูขนสงเปนผูรับประโยชนในสัญญาประกันภัยแหงของตามสัญญารับขน
ของทางทะเลอันเปนวัตถุที่เอาประกันภัย 

ความเปนโมฆะของขอกําหนดตามวรรคหนึ่งไมกระทบกระทั่งถึงความสมบูรณ
ของขอกําหนดอื่นในสัญญานั้น และใหถือวาคูสัญญาไดเจตนาใหขอกําหนดอื่นนั้นแยกออก
ตางหากจากขอกําหนดที่เปนโมฆะตามวรรคหนึ่ง 

บทบัญญัติในมาตรานี้ไมตัดสิทธิคูกรณีที่จะตกลงกันกําหนดหนาที่และความ
รับผิดชอบของผูขนสงใหมากขึ้นกวาที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๒ 
ใบตราสง 

   
 
มาตรา ๑๘  ใบตราสงพึงแสดงรายการดังตอไปนี ้
(๑)  ลักษณะทั่วไปแหงของ เครื่องหมายที่จําเปนเพื่อบงตัวของ ขอความที่แจง

ลักษณะอันตรายแหงของ หากจะตองมี จํานวนหนวยการขนสง และน้ําหนักของหรือปริมาณอยาง
อ่ืน ทั้งนี้ ตามที่ผูสงของแจงหรือจัดให 

(๒)  สภาพแหงของเทาที่เห็นไดจากภายนอก 
(๓)  ช่ือและสํานักงานของผูขนสง 
(๔)  ช่ือของผูสงของ 
(๕)  ช่ือของผูรับตราสง ถาผูสงของระบุไว 
(๖)  คาระวางเทาที่ผูรับตราสงจะตองจาย หรือขอความแสดงวาผูรับตราสงเปน

ผูจายคาระวางและคาเรือเสียเวลาในการบรรทุกของลงเรือ ณ ทาตนทาง 
(๗)  ทาตนทางที่บรรทุกของลงเรือตามสัญญารับขนของทางทะเลและวันที่ผู

ขนสงรับของเขามาอยูในความดูแล 
(๘)  ทาปลายทางที่ขนถายของขึ้นจากเรือตามสัญญารับขนของทางทะเล 
(๙)  ขอความแสดงวาของนั้นใหบรรทุกบนปากระวางหรืออาจบรรทุกบนปาก

ระวางได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๐)  วันหรือระยะเวลาสงมอบของ ณ ทาปลายทางที่ขนถายของขึ้นจากเรือ ถา
คูสัญญาไดตกลงกันไว 

(๑๑)  ขอจํากัดความรับผิดซึ่งมากกวาที่กําหนดไวในมาตรา ๕๘ 
(๑๒)  สถานที่และวันที่ออกใบตราสง 
(๑๓)  จํานวนตนฉบับใบตราสงที่ออก 
(๑๔)  ลายมือช่ือผูขนสงหรือตัวแทนผูขนสง 
 
มาตรา ๑๙  ใบตราสงชนิด “บรรทุกแลว” ตามมาตรา ๑๓ นอกจากจะมีรายการ

ตามมาตรา ๑๘ แลว ใหระบุช่ือเรือที่รับบรรทุกของและวันที่บรรทุกของนั้นลงเรือเสร็จแลวดวย 
 
มาตรา ๒๐  ในกรณีที่ผูขนสงไดออกใบตราสงหรือเอกสารสิทธิอยางอ่ืนที่

เก่ียวของกับของใหแกผูสงของไวกอนบรรทุกของลงเรือ ถาผูสงของขอใหผูขนสงออกใบตราสง
ชนิด “บรรทุกแลว” ผูสงของตองคืนใบตราสงหรือเอกสารดังกลาวใหแกผูขนสงเพ่ือแลกกับใบ
ตราสงชนิด “บรรทุกแลว” ในการนี้ผูขนสงอาจทําใหโดยแกไขใบตราสงหรือเอกสารดังกลาวให
เปนใบตราสงชนิด “บรรทุกแลว” ก็ได ถาใบตราสงหรือเอกสารที่แกไขแลวนั้นมีรายการตางๆ 
ครบถวนตามที่ใบตราสงชนิด “บรรทุกแลว” จะพึงม ี

 
มาตรา ๒๑  ใบตราสงที่ออกโดยผูขนสงมีรายการไมครบตามที่ระบุไวในมาตรา 

๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ใบตราสงนั้นยังคงมีฐานะทางกฎหมายเปนใบตราสง ถามีขอความครบ
ลักษณะเปนใบตราสงตามมาตรา ๓ 

 
มาตรา ๒๒  ใบตราสงใดไมมีขอความตามมาตรา ๑๘ (๖)ใหสันนิษฐานไวกอน

วาผูรับตราสงไมตองจายคาระวางและคาเรือเสียเวลาในการบรรทุกของลงเรือ ณ ทาตนทาง แตถา
ใบตราสงนั้นไดโอนไปยังผูรับตราสงหรือบุคคลภายนอกซึ่งไดกระทําการโดยสุจริตโดยเชื่อใบตรา
สงนั้น หามมิใหผูขนสงพิสูจนเปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีที่ผูสงของเปนผูแจงหรือจัดใหซึ่งขอความในใบตราสง

เก่ียวกับลักษณะทั่วไปแหงของ เครื่องหมายที่จําเปนเพื่อบงตัวของ จํานวนหนวยการขนสงน้ําหนัก
ของหรือปริมาณอยางอ่ืน ถาผูขนสงหรือบุคคลอื่นซึ่งออกใบตราสงในนามของผูขนสงทราบ หรือมี
เหตุอันควรสงสัยวาขอความดังกลาวไมถูกตองตรงกับของที่รับไวจริง หรือไมถูกตองตรงกับของที่
ไดรับบรรทุกไวจริงในกรณีที่มีการออกใบตราสงชนิด “บรรทุกแลว” หรือไมอาจตรวจสอบความ
ถูกตองแทจริงของรายการดังกลาวในใบตราสงโดยวิธีการอันสมควรแกวิสัยและพฤติการณใน
ภาวะเชนนั้นได บุคคลดังกลาวตองบันทึกเปนขอสงวนไวในใบตราสงโดยระบุถึงขอที่ไมตรงกับ
ความจริง เหตุแหงความสงสัย หรือพฤติการณที่ไมอาจตรวจสอบความถูกตองแทจริงได แลวแต
กรณ ี

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๔  ถาผูขนสงหรือบุคคลอื่นซึ่งออกใบตราสงในนามของผูขนสงมิได
บันทึกสภาพแหงของเทาที่เห็นไดจากภายนอกไวในใบตราสงใหถือวาของตามใบตราสงนั้นมี
สภาพภายนอกเรียบรอย 

 
มาตรา ๒๕  ถามิไดบันทึกเปนขอสงวนไวในใบตราสงตามมาตรา ๒๓ ให

สันนิษฐานไวกอนวาผูขนสงไดรับของไวหรือไดบรรทุกของลงเรือในกรณีที่เปนใบตราสงชนิด 
“บรรทุกแลว” ทั้งนี้ ตามรายการที่แสดงไวในใบตราสงนั้น แตถาใบตราสงใดไดโอนไปยังผูรับตรา
สงหรือบุคคลภายนอกซึ่งไดกระทําการโดยสุจริต โดยเชื่อตามขอความในใบตราสงนั้นแลว หามมิ
ใหผูขนสงพิสูจนเปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๒๖  ในกรณีที่ไดออกใบตราสงใหแกกันไว ความสัมพันธระหวางผูขนสง

กับผูรับตราสงในเรื่องทั้งหลายเกี่ยวกับการขนสงของที่ระบุไวในใบตราสงนั้น ใหเปนไปตาม
ขอกําหนดในใบตราสง 

 
มาตรา ๒๗  ใบตราสงใดแมจะไดออกใหแกบุคคลใดโดยนามก็ยังอาจโอนใหกัน

ไดโดยการสลักหลัง เวนแตจะมีขอกําหนดหามการสลักหลังไวในใบตราสงนั้น 
 
มาตรา ๒๘  เมื่อไดออกใบตราสงใหแกกันไวแลว ผูรับตราสงจะเรียกใหสงมอบ

ของไดตอเมื่อเวนคืนใบตราสงนั้นแกผูขนสงหรือใหประกันตามควร 
 
มาตรา ๒๙  ในกรณีที่ไดออกใบตราสงใหแกกันไวโดยมีตนฉบับมากกวาหนึ่ง

ฉบับ และของไดถึงทาปลายทางหรือที่หมายปลายทางแลว 
(๑)  แมผูรับตราสงจะนําตนฉบับใบตราสงมาเวนคืนเพียงฉบับเดียว ผูขนสงก็

จําตองสงมอบของให และเมื่อผูขนสงไดสงมอบของแลว ใหใบตราสงฉบับอื่นๆ ที่ยังไมไดเวนคืน
เปนอันสิ้นผล 

(๒)  กอนหรือในระหวางการสงมอบของ ถาปรากฏวามีผูรับตราสงมากกวาหนึ่ง
คนเรียกใหสงมอบของรายเดียวกันโดยแตละคนตางมีตนฉบับใบตราสงมาเวนคืนให ใหผูขนสงนาํ
ของทั้งหมดหรือของสวนที่ยังไมไดสงมอบไปฝากไว ณ สํานักงานวางทรัพยและใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๓๓๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่ไดออกใบตราสงใหแกกันไวโดยมีตนฉบับมากกวาหนึ่ง

ฉบับในระหวางที่ของยังไปไมถึงทาปลายทางหรือที่หมายปลายทาง ผูขนสงไมจําตองสงมอบของ
นั้นแกบุคคลใด เวนแตจะไดรับเวนคืนตนฉบับใบตราสงทั้งหมดที่ออกใหแกกันไว 

ถาผูขนสงสงมอบของไปโดยที่ยังไมไดรับเวนคืนใบตราสงทั้งหมดผูขนสงตองรับ
ผิดตอผูรับตราสงซึ่งมีตนฉบับใบตราสงที่ยังไมไดเวนคืน 

 
หมวด ๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หนาที่และสิทธิของผูสงของ 
   

 
มาตรา ๓๑  ผูสงของไมตองรับผิดเพื่อการที่ผูขนสงหรือผูขนสงอ่ืนไดรับความ

เสียหายหรือการที่เรือเสียหาย เวนแตจะเปนเหตุมาจากความผิดหรือประมาทเลินเลอของผูสงของ
หรือตัวแทนหรือลูกจางของผูสงของหรือจากสภาพแหงของนั้นเอง โดยผูสงของมิไดปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือประเพณีทางการคาเก่ียวกับการสงของนั้น 

 
มาตรา ๓๒  ถาผูสงของไดแจงหรือจัดใหซึ่งขอความตามมาตรา ๒๓ เพ่ือใหผู

ขนสงบันทึกขอความนั้นไวในใบตราสง และเมื่อไดบันทึกใหตามนั้นแลวใหถือวาผูสงของไดรับ
รองกับผูขนสงวาขอความที่แจงหรือจัดใหนั้นถูกตองตรงกับความเปนจริงเก่ียวกับของนั้นทุก
ประการ 

ถามีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นเนื่องจากความไมถูกตองแทจริงของขอความตาม
วรรคหนึ่ง ผูสงของตองรับผิดชดใชความเสียหายใหแกผูขนสง แมวาผูสงของจะไดโอนใบตราสง
นั้นใหแกบุคคลภายนอกไปแลวก็ตาม แตทั้งนี้ ผูขนสงยังคงตองรับผิดตามสัญญารับขนของทาง
ทะเลตอบุคคลภายนอก 

 
มาตรา ๓๓  ของใดที่มีสภาพอันกอใหเกิดอันตรายได เชน ไวไฟ หรืออาจเกิด

ระเบิด หรืออาจเปนอันตรายโดยประการอื่น ผูสงของตองทําเครื่องหมายหรือปดปายตามสมควร
เพ่ือใหรูวาของนั้นมีอันตราย 

เมื่อสงของตามวรรคหนึ่งใหแกผูขนสงหรือผูขนสงอ่ืน ผูสงของตองแจงใหผู
ขนสงหรือผูขนสงอ่ืนทราบถึงสภาพอันตรายแหงของนั้น และในกรณีที่ผูขนสงหรือผูขนสงอ่ืนรอง
ขอ ใหผูสงของแจงขอควรระวังและวิธีปองกันอันตรายใหทราบดวย 

 
มาตรา ๓๔  ถาผูสงของไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ และผูขนสงหรือผูขนสงอ่ืนไม

ทราบถึงสภาพอันตรายแหงของนั้น สิทธิและหนาที่ของผูสงของ ผูขนสง และผูขนสงอ่ืนมี
ดังตอไปนี ้

(๑)  ไมวาเวลาใดๆ ผูขนสงหรือผูขนสงอ่ืนอาจขนถายของนั้นข้ึนจากเรือ ทําลาย 
หรือทําใหหมดฤทธิ์ ตามความจําเปนแหงกรณี โดยไมตองชดใชคาสินไหมทดแทน 

(๒)  ผูสงของยังคงตองรับผิดในความเสียหายหรือคาใชจายทั้งปวงอันเกิดขึ้น
หรือเปนผลเนื่องจากการขนสงของนั้น นอกจากคาใชจายตาม (๑) 

 
มาตรา ๓๕  แมวาผูสงของจะไดปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ แลว หรือผูขนสงหรือผู

ขนสงอ่ืนไดรับบรรทุกของตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง โดยรูถึงสภาพอันตรายแหงของนั้นก็ตาม 
แตถาปรากฏในภายหลังวาของนั้นจะเกิดเปนอันตรายตอชีวิตหรือทรัพยสินขึ้นอยางแนชัด ผูขนสง
หรือผูขนสงอ่ืนอาจขนถายของนั้นขึ้นจากเรือ ทําลาย หรือทําใหหมดฤทธิ์ตามความจําเปนแหง
กรณีได โดยไมตองชดใชคาสินไหมทดแทน เวนแตเปนกรณีที่ผูขนสงตองรับผิดตามมาตรา ๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โดยไมอาจอางขอยกเวนความรับผิดตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา 
๕๕ หรือมาตรา ๕๖ ได 

 
มาตรา ๓๖ ในระหวางที่ของอยูในความดูแลของผูขนสง ผูสงของจะสั่งใหผูขนสง

งดการสงของนั้นไป สงกลับคืนมา ระงับการสงมอบแกผูรับตราสง หรือจัดการแกของนั้นเปน
ประการอื่นก็ได แตตองเวนคืนตนฉบับใบตราสงทั้งหมดที่ออกใหแกกันไวแกผูขนสง ในกรณี
เชนนี้ ผูขนสงมีสิทธิไดรับคาใชจายที่ไดเสียไปเพื่อจัดการในการขนสง หรือตามคําส่ังของผูสงของ
และมีสิทธิไดรับคาระวางตามสวนแหงระยะทางที่ไดจัดการขนสงไปแลว 

ถาไดจัดการไปตามคําส่ังของผูสงของโดยยังไมไดรับเวนคืนตนฉบับใบตราสง
ทั้งหมด ผูขนสงตองรับผิดตอผูรับตราสงซึ่งมีใบตราสงฉบับที่ยังไมไดเวนคืน 

 
มาตรา ๓๗ ถาผูขนสงหรือผูขนสงอ่ืนไดรับความเสียหายเนื่องจากความผิดหรื

อประมาทเลินเลอของผูสงของหรือตัวแทนหรือลูกจางของผูสงของ ผูขนสงหรือผูขนสงอ่ืนนั้นตอง
สงคําบอกกลาวเปนหนังสือแกผูสงของหรือตัวแทนวาไดเกิดความเสียหายพรอมทั้งแจงใหทราบ
ถึงสภาพโดยทั่วไปของความเสียหายดังกลาวภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดเกิดความเสียหาย 
หรือวันที่สงมอบของตามมาตรา ๔๐ แลวแตวันใดจะเปนวันหลัง มิฉะนั้นใหสันนิษฐานไวกอนวาผู
ขนสงหรือผูขนสงอ่ืนไมไดรับความเสียหายนั้น 

 
มาตรา ๓๘  ในกรณีที่ผูสงของขอใหผูขนสงหรือตัวแทนออกใบตราสงใหแกตน

โดยไมตองบันทึกขอสงวนเกี่ยวกับรายการใดๆ ในใบตราสงและใหใบตราสงมีขอความตามที่ผูสง
ของไดแจงหรือจัดให หรือโดยไมมีขอสงวนเกี่ยวกับสภาพภายนอกแหงของในใบตราสงนั้น และผู
สงของรับรองหรือตกลงวาตนยินยอมชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการออกใบตราสงนั้น คํารับรอง
หรือขอตกลงดังกลาวจะใชยันผูรับตราสงหรือบุคคลภายนอกผูรับโอนใบตราสงนั้นมิได 

 
หมวด ๔ 

ความรับผดิของผูขนสง 
   

 
มาตรา ๓๙  ภายใตบังคับมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา 

๕๕ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๘ ผูขนสงตองรับผิดเพื่อความเสียหายอันเปนผลจากการที่ของซึ่ง
ไดรับมอบจากผูสงของ สูญหาย เสียหาย หรือมีการสงมอบชักชา ถาเหตุแหงการสูญหาย เสียหาย 
หรือการสงมอบชักชานั้นไดเกิดขึ้นในระหวางที่ของดังกลาวอยูในความดูแลของตน 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ ใหถือวาของอยูในความดูแลของผูขนสงนับตั้งแต
เวลาที่ผูขนสงไดรับของนั้นไวจากผูสงของ หรือตัวแทนผูสงของหรือจากเจาหนาที่หรือบุคคลใดๆ 
ซึ่งกฎหมายหรือกฎขอบังคับที่ใชอยู ณ ทาตนทางที่บรรทุกของลงเรือกําหนดใหผูสงของตองมอบ
ของที่จะขนสงไวกับเจาหนาที่หรือบุคคลดังกลาวจนถึงเวลาท่ีผูขนสงสงมอบของนั้น ณ ทา
ปลายทางหรือที่หมายปลายทางตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔๐  ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือวาผูขนสงไดสงมอบของซึ่งตนไดรับไวแลว 
(๑)  ผูขนสงไดมอบของใหแกผูรับตราสงแลว 
(๒)  ในกรณีที่ผูรับตราสงไมมารับของจากผูขนสง ผูขนสงไดจัดการอยางหนึ่ง

อยางใดแกของนั้นตามที่กําหนดไวในสัญญารับขนของทางทะเล หรือตามกฎหมายที่ใชบังคับ หรือ
ประเพณีทางการคาที่ถือปฏิบัติกันอยู ณ ทาปลายทางแลว หรือ 

(๓)  ผูขนสงไดมอบของไวกับเจาหนาที่หรือบุคคลใดๆ ซึ่งกฎหมายหรือกฎ
ขอบังคับที่ใชอยู ณ ทาปลายทางกําหนดใหผูขนสงตองมอบของที่ขนถายขึ้นจากเรือไวกับ
เจาหนาที่หรือบุคคลดังกลาว 
 

มาตรา ๔๑ การสงมอบชักชาตามมาตรา ๓๙ ไดแก 
(๑)  ในกรณีที่ไดกําหนดเวลาสงมอบไวกับผูสงของ ผูขนสงไมไดสงมอบของ

ภายในกําหนดเวลานั้น 
(๒)  ในกรณีที่ไมไดกําหนดเวลาสงมอบไว ผูขนสงไมไดสงมอบของภายใน

กําหนดเวลาอันควรที่ผูขนสงจะสงมอบตามหนาที่อันพึงปฏิบัติได ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงพฤติการณ
แหงกรณีประกอบดวย 

 
มาตรา ๔๒  ถาเวลาไดลวงพนไปแลวไมนอยกวาหกสิบวันนับแตวันสิ้นกําหนดสง

มอบหรือกําหนดเวลาอันควรสงมอบตามมาตรา ๔๑ (๑)หรือ (๒)แลวแตกรณี บุคคลซึ่งมีสิทธิ
เรียกคาสินไหมทดแทนจะรับมอบของและเรียกคาเสียหายอันเปนผลจากการสงมอบชักชา หรือจะ
เรียกคาสินไหมทดแทนเสมือนวาของนั้นไดสูญหายสิ้นเชิงก็ได ในกรณีนี้ใหนําบทบัญญัติมาตรา 
๒๒๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๓  แมวาผูขนสงจะไดมอบหมายใหผูขนสงอ่ืนทําการขนสงของที่ตนรับ

ขน ผูขนสงก็ยังคงตองรับผิดเพื่อการสูญหาย เสียหาย หรือสงมอบชักชาแหงของนั้น และจะตอง
รับผิดเพื่อการกระทําของผูขนสงอ่ืนรวมทั้งลูกจางและตัวแทนของผูขนสงอ่ืน ซึ่งไดกระทําไป
ภายในทางการที่จาง หรือภายในขอบอํานาจของการเปนตัวแทนนั้นดวย 

 
มาตรา ๔๔  ใหนําบทบัญญัติวาดวยความรับผิดของผูขนสงมาใชบังคับแกผูขนสง

อ่ืนเฉพาะการขนสงในสวนที่ผูขนสงอ่ืนไดรับมอบหมายดวย 
 
มาตรา ๔๕  เมื่อมีกรณีที่ผูขนสงตองรับผิดและผูขนสงอ่ืนจะตองรับผิดในกรณี

เดียวกันนั้นดวย ใหผูขนสงและผูขนสงอ่ืนดังกลาวเปนลูกหนี้รวมกัน 
 
มาตรา ๔๖  ภายใตบังคับมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ สิทธิเรียกรองเอา

คาเสียหายเพื่อการสูญหาย เสียหาย หรือสงมอบชักชาแหงของที่รับขนตามสัญญารับขนของทาง
ทะเล ถาไมไดฟองคดีตอศาลหรือเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาดภายในหนึ่งปนับแต



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วันที่ผูขนสงไดสงมอบของ หรือถาไมมีการสงมอบนับแตวันที่ลวงเลยกําหนดสงมอบตามมาตรา 
๔๑ (๑)หรือนับแตวันที่ลวงเลยกําหนดเวลาอันสมควรตามมาตรา ๔๑ (๒)ใหเปนอันขาดอายุ
ความ 

 
มาตรา ๔๗  กอนอายุความตามมาตรา ๔๖ จะครบบริบูรณ ถาฝายที่ถูกเรียกรอง

ยินยอมโดยทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือฝายที่ถูกเรียกรองวาจะไมยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูใน
กรณีที่ฝายที่มีสิทธิเรียกรองฟองคดีตอศาลหรือเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาด ความ
ยินยอมนี้ใหใชบังคับได 

 
มาตรา ๔๘  สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเปนผลจากการสงมอบชักชายอมสิ้นไป 

ถาผูรับตราสงมิไดสงคําบอกกลาวเปนหนังสือแกผูขนสงภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับมอบ
ของ 

 
มาตรา ๔๙  เมื่อผูรับตราสงไดรับมอบของจากผูขนสงหรือจากบุคคลตามมาตรา 

๔๐ (๓)ไวแลว ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูขนสงไดมอบของซึ่งมีสภาพ จํานวน น้ําหนัก และ
รายละเอียดอื่นๆ ตรงตามที่ระบุไวในใบตราสงหรือถาไมไดออกใบตราสงใหไวแกกันให
สันนิษฐานวาไดสงมอบของซึ่งมีสภาพดี แลวแตกรณี เวนแต 

(๑)  ผูรับตราสงหรือบุคคลตามมาตรา ๔๐ (๓)และผูขนสงไดทําการสํารวจ 
หรือตรวจสภาพของรวมกันและจดแจงการสูญหายหรือเสียหายไวแลวกอนที่ผูรับตราสงจะรับ
มอบของ 

(๒)  ในกรณีที่ไมมีการสํารวจหรือตรวจสภาพของรวมกันตาม (๑)ผูรับตราสง
ไดสงคําบอกกลาวเปนหนังสือแกผูขนสง ณ ทาปลายทางกอนรับมอบของตามวรรคหนึ่งหรือ
ภายในหนึ่งวันทําการถัดจากวันรับมอบของวามีของสูญหายหรือเสียหายพรอมทั้งแจงถึงสภาพการ
สูญหายหรือเสียหายนั้นๆ ดวยหรือในกรณีที่การสูญหาย หรือเสียหายไมอาจพบหรือเห็นไดจาก
การตรวจสภาพภายนอกแหงของนั้น ผูรับตราสงไดสงคําบอกกลาวภายในสิบหาวันนับแตวันรับ
มอบของ 

 
มาตรา ๕๐  ในกรณีที่จะตองสงคําบอกกลาวแกกันตามมาตรา ๔๘ หรือมาตรา 

๔๙ (๒)ถามิไดสงคําบอกกลาวโดยตรงแกบุคคลที่จะเปนผูรับคําบอกกลาวนั้นใหบังคับดังนี้ 
(๑)  ถาไดสงคําบอกกลาวใหแกตัวแทนผูขนสง หรือนายเรือ หรือเจาหนาที่

ประจําเรือซึ่งเปนผูควบคุมเรือที่ผูขนสงใชทําการขนสง ใหถือวาไดสงคําบอกกลาวนั้นใหแกผู
ขนสงแลว 

(๒)  ถาไดสงคําบอกกลาวใหแกตัวแทนผูขนสงอ่ืน หรือนายเรือหรือเจาหนาที่
ประจําเรือซึ่งเปนผูควบคุมเรือที่ผูขนสงอ่ืนใชทําการขนสง ใหถือวาไดสงคําบอกกลาวนั้นใหแกผู
ขนสงอ่ืนแลว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  ถาผูขนสงอ่ืนเปนผูสงมอบของตามมาตรา ๔๐ การสงคําบอกกลาวแกผู
ขนสงอ่ืนนั้นใหมีผลเชนเดียวกับการสงคําบอกกลาวแกผูขนสง และการสงคําบอกกลาวแกผูขนสง
ก็ใหมีผลเชนเดียวกับการสงใหแกผูขนสงอ่ืนดวย 

 
หมวด ๕ 

ขอยกเวนความรับผิดของผูขนสง 
   

 
มาตรา ๕๑  ผูขนสงไมตองรับผิดเพื่อการสูญหาย เสียหาย หรือสงมอบชักชาอัน

เกิดขึ้นจากการไมเปนไปตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ถาพิสูจนไดวาตนปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๘ 
วรรคสอง หรือมาตรา ๙ แลว 

 
มาตรา ๕๒  ผูขนสงไมตองรับผิดเพื่อการสูญหาย เสียหาย หรือสงมอบชักชา ถา

พิสูจนไดวาการสูญหาย เสียหาย หรือสงมอบชักชานั้นเกิดขึ้นหรือเปนผลจาก 
(๑)  เหตุสุดวิสัย 
(๒)  ภยันตรายหรืออุบัติเหตุแหงทองทะเลหรือนานน้ําที่ใชเดินเรือได 
(๓)  การสงครามหรือการสูรบของกองกําลังติดอาวุธ 
(๔)  สงครามกลางเมือง การจลาจล การกอการรายหรือการกอการวุนวายใน

บานเมือง 
(๕)  การยึด การจับ การหนวงเหนี่ยวหรือการแทรกแซงดวยประการใดๆ ซึ่ง

กระทําตอเรือ โดยผูมีอํานาจปกครองรัฐหรือดินแดนหรือตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย แตทั้งนี้ 
ตองไมเปนเหตุมาจากความผิดหรือประมาทเลินเลอของผูขนสง 

(๖)  การใชมาตรการปองกันและปราบปรามโรคติดตอ 
(๗)  การนัดหยุดงาน การปดงานงดจาง การผละงาน หรือการจงใจทํางานลาชา

ที่ทาเรือ ซึ่งการกระทําดังกลาวเปนอุปสรรคแกการบรรทุกหรือขนถายของหรือเปนอุปสรรคแก
การที่เรือจะเขาหรือออกจากทาเรือนั้น 

(๘)  การกระทําของโจรสลัด 
(๙)  ความผิดของผูสงของหรือผูรับตราสง เชน การบรรจุหีบหอ หรือรวมมัดไม

มั่นคงแข็งแรงหรือไมเหมาะสมกับสภาพแหงของ การทําเครื่องหมายที่ของหรือหีบหอไมชัดเจน
หรือไมเพียงพอ 

(๑๐)  สภาพแหงของนั้นเอง 
(๑๑)  ความชํารุดบกพรองของเรือที่แฝงอยูภายในซึ่งไมอาจพบเห็นหรือทราบ

ไดดวยการตรวจสอบอยางระมัดระวังและโดยใชฝมือเทาที่เปนธรรมดาและสมควรจะตองใช
สําหรับผูประกอบอาชีพตรวจเรือ 

(๑๒)  ความผิดพลาดในการเดินเรืออันเกิดจากความบกพรองในการปฏิบัติ
หนาที่หรือตามคําส่ังของผูนํารอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๓)  เหตุอ่ืนใดที่มิใชความผิดหรือประมาทเลินเลอหรืออยูในความรูเห็นของผู
ขนสง และมิใชความผิดหรือประมาทเลินเลอของตัวแทนหรือลูกจางของผูขนสง 

 
มาตรา ๕๓  ผูขนสงไมตองรับผิดเพื่อการสูญหาย เสียหาย หรือสงมอบชักชา อัน

เกิดจากอัคคีภัย เวนแตผูใชสิทธิเรียกรองจะพิสูจนไดวา อัคคีภัยนั้นเกิดขึ้นจากความผิด หรือ
ประมาทเลินเลอของผูขนสงหรือตัวแทนหรือลูกจางของผูขนสง 

 
มาตรา ๕๔  ผูขนสงไมตองรับผิดเพื่อการสูญหาย เสียหาย หรือสงมอบชักชา อัน

เปนผลจากการใชมาตรการตางๆ ที่พึงกระทําเพ่ือระงับอัคคีภัย หรือหลีกเล่ียงหรือบรรเทาผล
เสียหายจากอัคคีภัย เวนแตผูใชสิทธิเรียกรองจะพิสูจนไดวาเปนความผิด หรือประมาทเลินเลอ
ของผูขนสงหรือตัวแทนหรือลูกจางของผูขนสงในการใชมาตรการดังกลาว 

 
มาตรา ๕๕  ผูขนสงไมตองรับผิดเพื่อการสูญหาย เสียหาย หรือสงมอบชักชา ถา

พิสูจนไดวาการสูญหาย เสียหาย หรือสงมอบชักชานั้นเปนผลจากการใชมาตรการทั้งปวง เพ่ือ
ชวยชีวิตมนุษยในทะเล หรือจากการใชมาตรการอันสมควรเพื่อชวยทรัพยสินในทะเล แตผูขนสง
ยังคงตองรับผิดตามสวนของตนในการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป ถามี 

 
มาตรา ๕๖  ในการขนสงสัตวมีชีวิต ผูขนสงไมตองรับผิดเพื่อการสูญหาย 

เสียหาย หรือสงมอบชักชาอันเปนผลจากภัยซึ่งมีลักษณะพิเศษที่มีประจําอยูในการขนสงสัตวมี
ชีวิตหรือจากสภาพของสัตวนั้นเอง ถาพิสูจนไดวา 

(๑)  ผูขนสงไดปฏิบัติตามคําแนะนําเก่ียวกับสัตวนั้นโดยเฉพาะที่ผูสงของไดให
ไวแกตนแลว และ 

(๒)  ในพฤติการณแหงกรณีเชนนั้น การสูญหาย เสียหาย หรือสงมอบชักชา อาจ
เกิดจากภัยหรือสภาพของสัตวดังกลาวได 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับถาพิสูจนไดวา การสูญหาย เสียหายหรือสงมอบ
ชักชาไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เปนผลจากความผิดหรือประมาทเลินเลอของผูขนสงหรือตัวแทน
หรือลูกจางของผูขนสง 

 
มาตรา ๕๗  ถาของที่ขนสงเปนเงินตรา ธนาคารบัตร ตั๋วเงิน พันธบัตร ใบหุน ใบ

หุนกู ประทวนสินคา อัญมณีหรือของมีคาอยางอ่ืนผูขนสงไมตองรับผิดเพื่อการสูญหายหรือ
เสียหายแหงของดังกลาว เวนแตผูสงของจะไดแจงใหผูขนสงทราบถึงสภาพและราคาของนั้นใน
เวลาที่นําของมามอบให 

ในกรณีที่แจงราคาของไว ใหผูขนสงรับผิดเพียงไมเกินราคาที่แจงไวนั้น 
 

หมวด ๖ 
ขอจํากัดความรับผิดของผูขนสงและการคดิคาเสียหาย 

   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕๘  ภายใตบังคับมาตรา ๖๐ ในกรณีที่ของซึ่งผูขนสงไดรับมอบหมายสญู

หายหรือเสียหายไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหจํากัดความรับผิดของผูขนสงไวเพียงหนึ่งหมื่นบาท
ตอหนึ่งหนวยการขนสงหรือกิโลกรัมละสามสิบบาทตอน้ําหนักสุทธิแหงของนั้น แลวแตเงินจํานวน
ใดจะมากกวา 

ในกรณีที่คํานวณราคาของที่สูญหายหรือเสียหายไดตามมาตรา ๖๑ และปรากฏ
วา ราคาของนั้นต่ํากวาที่จํากัดความรับผิดไวตามวรรคหนึ่ง ใหถือเอาตามราคาที่คํานวณไดนั้น 

ในกรณีที่มีการสงมอบของชักชา ใหจํากัดความรับผิดของผูขนสงไวเพียงสองเทา
ครึ่งของคาระวางแหงของเฉพาะที่สงมอบชักชา แตรวมกันตองไมเกินคาระวางทั้งหมดตามสัญญา
รับขนของทางทะเล 

ในกรณีที่ผูขนสงตองรับผิดทั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสามโดยมีหนวยการขนสง
เดียวกันเปนมูลแหงความรับผิด ใหจํากัดความรับผิดของผูขนสงไวไมเกินจํานวนเงินที่กําหนด
ตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๕๙  ในการคํานวณวาเงินจํานวนใดจะมากกวาตามมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง 

ใหใชหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
(๑)  ในกรณีที่มีการรวมของหลายหนวยการขนสงเปนหนวยการขนสงเดียวกัน 

ไมวาจะมีการใชภาชนะขนสงบรรจุหรือรองรับหรือไมก็ตาม ถาระบุจํานวนและลักษณะของหนวย
การขนสงที่รวมกันนั้นไวในใบตราสง ใหถือวาของตามใบตราสงนั้นมีจํานวนหนวยการขนสงตามที่
ระบุไวนั้น แตถามิไดระบุใหถือวาของทั้งหมดที่รวมเปนหนวยการขนสงเดียวกันนั้นเปนหนึ่งหนวย
การขนสง 

(๒)  ในกรณีที่ตัวภาชนะขนสงสูญหายหรือเสียหาย ถาผูขนสงไมไดเปนเจาของ
หรือผูจัดหาภาชนะขนสงนั้น ใหถือวาภาชนะขนสงอันหนึ่งเปนของหนึ่งหนวยการขนสงอีกตางหาก
จากของที่อยูในหรือบนภาชนะขนสงนั้น 

 
มาตรา ๖๐  การจํากัดความรับผิดของผูขนสงตามมาตรา ๕๘ มิใหใชบังคับแก

กรณีดังตอไปนี้ 
(๑)  การสูญหาย เสียหาย หรือสงมอบชักชาที่เกิดขึ้นนั้นเปนผลจากการที่ผู

ขนสงหรือตัวแทนหรือลูกจางของผูขนสงกระทําหรืองดเวนกระทําการโดยมีเจตนาที่จะใหเกิดการ
สูญหาย เสียหาย หรือสงมอบชักชา หรือโดยละเลยหรือไมเอาใจใส ทั้งที่รูวาการสูญหาย เสียหาย 
หรือสงมอบชักชานั้นอาจเกิดขึ้นได 

(๒)  ผูสงของและผูขนสงตกลงกันกําหนดความรับผิดของผูขนสงไวมากกวาที่
กําหนดไวในมาตรา ๕๘ โดยระบุไวในใบตราสง 

(๓)  ผูขนสงไดจดแจงรายการใดๆ ไวในใบตราสงตามที่ผูสงของแจง หรือจัดให
โดยไมบันทึกขอสงวนเกี่ยวกับรายการนั้นไวในใบตราสง ทั้งนี้ โดยมีเจตนาที่จะฉอฉลผูรับตราสง
หรือบุคคลภายนอกซึ่งกระทําการโดยเชื่อรายการในใบตราสงนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔)  ผูสงของไดแจงราคาของที่ขนสงใหผูขนสงทราบและผูขนสงยอมรับ โดย
แสดงราคาของนั้นไวในใบตราสง 

ในกรณีตาม (๔)นี้ ถาราคาที่คํานวณไดตามมาตรา ๖๑ ต่ํากวาราคาที่แสดงไวใน
ใบตราสง ใหผูขนสงรับผิดเพียงเทาราคาที่คํานวณไดนั้น และถาราคาที่คํานวณไดตามมาตรา ๖๑ 
สูงกวาราคาที่แสดงไวในใบตราสง ใหผูขนสงรับผิดเพียงเทาราคาที่แสดงไวในใบตราสง 

 
มาตรา ๖๑  การคํานวณราคาของที่สูญหายหรือเสียหายตามมาตรา ๕๘ ใหใช

หลักเกณฑดังนี้ 
(๑)  ถาของสูญหายหรือเสียหายทั้งหมด ใหคํานวณเทากับราคาที่ของนั้นจะพึงมี

ในเวลาที่พึงสงมอบ ณ ทาปลายทาง 
(๒)  ถาของสูญหายหรือเสียหายบางสวน ใหคํานวณตามสวนโดยเทียบกับราคา

ของอยางเดียวกันและคุณภาพเทาเทียมกันที่ยังเหลืออยูในเวลาสงมอบ ณ ทาปลายทาง 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บรรพ ๓ ลักษณะ ๘ เร่ืองรับขน มาตรา ๖๐๙ วรรคสอง บัญญัติวา “การรับขนของ
ทางทะเลทานใหบังคับตามกฎหมายและกฎขอบังคับวาดวยการนั้น” จึงจําเปนตองบัญญัติ
กฎหมายวาดวยการรับขนของทางทะเลขึ้นโดยเฉพาะ แตในทางปฏิบัติตองนําหลักสากลเร่ืองการ
รับขนของทางทะเลมาใชทําใหบุคคลที่เก่ียวของกับธุรกิจในการสงของและรับขนของทางทะเลไมมี
ความแนใจไดวาตนมีสิทธิและหนาที่เพียงใด เมื่อมีกรณีพิพาทหรือมีการฟองรองเปนคดีกันใน
ศาล ก็เปนการยากแกการพิสูจนถึงความรับผิดของคูกรณี อนึ่ง การขนของทางทะเลในระยะเวลาที่
ผานมาไดขยายตัวข้ึนอยางรวดเร็ว ดังจะเห็นไดจากสินคาเขาหรือสินคาสงออกของไทยมีปริมาณ
และมูลคาเพ่ิมมากขึ้นทุกป และการขนสงสินคาชายฝงทางทะเลไทยก็มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเปน
ลําดับ สมควรที่ประเทศไทยจะตองมีกฎหมายวาดวยการรับขนของทางทะเลใหเปนการแนนอน
ตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อันจะเปนผลใหการประกอบธุรกิจการขน
ของทะเลเปนไปโดยราบรื่นและขจัดปญหา ซึ่งจะเกิดขึ้นแกทุกฝาย ทั้งจะเปนการสงเสริมการ
พัฒนากิจการพาณิชยนาวีของประเทศอีกทางหนึ่งดวยจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 

เนติมา จัดทาํ 
๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ 

ทรงยศ แกไข 
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 

 
วาทินี/วนดิา/ปรับปรุง 
๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ 

 


