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พระราชบัญญัติ 
การรับขนของทางทะเล 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให+ไว+ ณ วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
เป1นป2ที่ ๔๖ ในรัชกาลป4จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล+าฯ 

ให+ประกาศว8า 
 
โดยท่ีเป1นการสมควรมีกฎหมายว8าด+วยการรับขนของทางทะเล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ ให+ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว+โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห8งชาติ ดังต8อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว8า “พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 

๒๕๓๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให+ใช+บังคับเม่ือพ+นกําหนดเก+าสิบวันนับแต8วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป1นต+นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“ผู+ขนส8ง” หมายความว8า บุคคลซึ่งประกอบการรับขนของทางทะเลเพ่ือบําเหน็จ

เป1นทางค+าปกติ โดยทําสัญญารับขนของทางทะเลกับผู+ส8งของ 
“ผู+ขนส8งอ่ืน” หมายความว8า บุคคลซึ่งมิได+เป1นคู8สัญญากับผู+ส8งของในสัญญารับขน

ของทางทะเล แต8ได+รับมอบหมายจากผู+ขนส8งให+ทําการขนส8งของตามสัญญาน้ันแม+เพียงช8วงระยะทาง
ช8วงใดช8วงหน่ึง และให+หมายความรวมถึงบุคคลอ่ืนใดซึ่งผู+ขนส8งอ่ืนได+มอบหมายช8วงต8อไปให+ทําการ
ขนส8งของน้ันด+วย ไม8ว8าจะมีการมอบหมายช8วงกันไปก่ีทอดก็ตาม แต8ท้ังน้ี ไม8รวมถึงบุคคลซึ่งได+รับ
มอบอํานาจโดยชัดแจ+งหรือโดยปริยายตามประเพณีในธุรกิจการรับขนของทางทะเล ให+เป1นตัวแทนผู+
ขนส8งหรือผู+ขนส8งอ่ืนในการดําเนินงานอันเก่ียวกับธุรกิจเน่ืองจากการรับขนของทางทะเล เช8น พิธีการ
เข+าเมือง พิธีการศุลกากร การนําร8อง การเข+าท8า การออกจากท8า การบรรทุกของลงเรือ การขนถ8าย
ของข้ึนจากเรือ หรือการส8งมอบของแก8ผู+รับตราส8งเป1นต+น 

“ผู+ส8งของ” หมายความว8า บุคคลซึ่งเป1นคู8สัญญากับผู+ขนส8งในสัญญารับขนของทาง
ทะเล 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๒๐๓/ฉบับพิเศษ หน+า ๖๘/๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ 
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“ผู+รับตราส8ง” หมายความว8า 
(ก) บุคคลซึ่งมีช่ือระบุไว+ในใบตราส8งว8าเป1นผู+รับตราส8ง หรือผู+รับของสําหรับใบตรา

ส8งท่ีออกให+แก8บุคคลโดยนาม 
(ข) ผู+รับสลักหลังคนสุดท+าย สําหรับใบตราส8งท่ีออกให+แก8บุคคลเพ่ือเขาสั่งหรือใบ

ตราส8งท่ีออกให+แก8บุคคลโดยนาม และไม8มีข+อห+ามการสลักหลังไว+ หรือ 
(ค) บุคคลซึ่งมีช่ือเป1นผู+รับของ ในกรณีท่ีไม8มีการออกใบตราส8งหรือมีการออก

เอกสารท่ีมีช่ือเรียกอย8างอ่ืน 
“ของ” หมายความว8า สังหาริมทรัพยJ สัตวJมีชีวิต รวมท้ังภาชนะขนส8งท่ีผู+ส8งของเป1น

ผู+จัดหามาเพ่ือใช+ในการขนส8งด+วย 
“ภาชนะขนส8ง” หมายความว8า ตู+สินค+า ไม+รองสินค+า หรือสิ่งอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานอง

เดียวกันซึ่งใช+บรรจุหรือรองรับของ หรือใช+รวมหน8วยการขนส8งของหลายหน8วยเข+าด+วยกัน เพ่ือ
ประโยชนJในการขนส8งทางทะเล 

“หน8วยการขนส8ง” หมายความว8า หน8วยแห8งของท่ีขนส8งทางทะเลซึ่งนับเป1นหน่ึง 
และแต8ละหน8วยอาจทําการขนส8งไปตามลําพังได+ เช8น กระสอบ ช้ิน ถัง ตู+ ม+วน ลัง ลูก ห8อ หีบ อัน 
หรือหน8วยท่ีเรียกช่ืออย8างอ่ืน 

“สัญญารับขนของทางทะเล” หมายความว8า สัญญาท่ีผู+ขนส8งรับขนของทางทะเล
จากท8าหรือท่ีในประเทศหน่ึงไปยังท8าหรือท่ีในอีกประเทศหน่ึง โดยคิดค8าระวาง 

“อุปกรณJแห8งค8าระวาง” หมายความว8า ค8าใช+จ8ายอย8างใดท่ีผู+ขนส8งได+เสียไปโดยควร
ในระหว8างขนส8ง ซึ่งตามประเพณีในการขนส8งทางทะเลถือเป1นส8วนหน่ึงของค8าระวาง และให+
หมายความรวมถึงเงินท่ีผู+ขนส8งจําเป1นต+องเรียกเก็บเพ่ิมข้ึนจากอัตราค8าระวางปกติ เพ่ือชดเชย
ค8าใช+จ8ายในการให+บริการของผู+ขนส8งเน่ืองจากเหตุท่ีผู+ขนส8งไม8อาจปKองกันได+ อันมีประเพณีในการ
ขนส8งทางทะเลท่ีผู+ขนส8งจะเรียกได+ เช8น การข้ึนราคานํ้ามันเช้ือเพลิง ค8าใช+จ8ายท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจาก
ภาวะคับค่ังของท8าเรือหรือท่ีท่ีบรรทุกหรือขนถ8ายของ หรือการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต8างสกุลเป1นต+น 

“ใบตราส8ง” หมายความว8า เอกสารท่ีผู+ขนส8งออกให+แก8ผู+ส8งของเป1นหลักฐานแห8ง
สัญญารับขนของทางทะเลแสดงว8าผู+ขนส8งได+รับของตามท่ีระบุในใบตราส8งไว+ในความดูแลหรือได+
บรรทุกของลงเรือแล+ว และผู+ขนส8งรับท่ีจะส8งมอบของดังกล8าวให+แก8ผู+มีสิทธิรับของน้ันเม่ือได+รับเวนคืน
ใบตราส8ง 

 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัติน้ีให+ใช+บังคับแก8การขนส8งทางทะเลจากท่ีแห8งหน่ึงใน

ราชอาณาจักรไปยังท่ีอีกแห8งหน่ึงนอกราชอาณาจักร หรือจากท่ีแห8งหน่ึงนอกราชอาณาจักรมายังท่ีอีก
แห8งหน่ึงในราชอาณาจักร เว+นแต8กรณีท่ีได+ระบุในใบตราส8งว8าให+ใช+กฎหมายของประเทศอ่ืนหรือ
กฎหมายระหว8างประเทศบังคับก็ให+เป1นไปตามน้ัน แต8แม+ว8าจะได+ระบุไว+เช8นน้ันก็ตาม ถ+าปรากฏว8า
คู8กรณีฝOายหน่ึงฝOายใดเป1นผู+มีสัญชาติไทยหรือเป1นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย ก็ให+ใช+
พระราชบัญญัติน้ีบังคับ 

การขนส8งของทางทะเลภายในราชอาณาจักร ถ+าได+ตกลงกันเป1นหนังสือว8าให+ใช+
พระราชบัญญัติน้ีบังคับ ก็ให+ใช+พระราชบัญญัติน้ีบังคับโดยอนุโลม 
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ในกรณีท่ีเป1นการขนส8งโดยไม8คิดค8าระวาง ผู+ขนส8งไม8ต+องรับผิดตามพระราชบัญญัติ
น้ี แต8ถ+ามีการออกใบตราส8ง ใบรับของ หรือเอกสารอ่ืนทํานองเดียวกันผู+ขนส8งต+องจดแจ+งไว+ในใบตรา
ส8ง ใบรับของ หรือเอกสารอ่ืนน้ัน ว8าผู+ขนส8งไม8ต+องรับผิด มิฉะน้ันจะยกข้ึนใช+ยันบุคคลภายนอกซึ่งเป1น
ผู+รับตราส8ง หรือรับโอนสิทธิตามใบตราส8ง ใบรับของ หรือเอกสารดังกล8าวมิได+ 

 
มาตรา ๕  พระราชบัญญัติน้ีไม8ใช+บังคับแก8การขนส8งของทางทะเลตามสัญญาจ+าง

เหมาระวางบรรทุกของเรือไม8ว8าท้ังลําหรือบางส8วน แต8ถ+ามีการออกใบตราส8งสําหรับของท่ีขนส8งตาม
สัญญาจ+างเหมาน้ันด+วย หน+าท่ีและสิทธิของผู+ขนส8งและผู+รับตราส8งซึ่งมิใช8ผู+จ+างเหมาให+เป1นไปตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๖  สัญญารับขนของท่ีมีการขนส8งทางทะเลและทางอ่ืนรวมอยู8ด+วยให+อยู8

ภายใต+บังคับแห8งพระราชบัญญัติน้ีเฉพาะในส8วนท่ีเก่ียวกับการขนส8งทางทะเลเท8าน้ัน 
 
มาตรา ๗  ให+รัฐมนตรีว8าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

หมวด ๑ 
หน+าท่ีและสทิธิของผู+ขนส8ง 

   
 

มาตรา ๘  ก8อนบรรทุกของลงเรือหรือก8อนท่ีเรือน้ันจะออกเดินทาง ผู+ขนส8งมีหน+าท่ี
ต+อง 

(๑) ทําให+เรืออยู8ในสภาพท่ีสามารถเดินทะเลได+อย8างปลอดภัยในเส+นทางเดินเรือน้ัน 
(๒) จัดให+มีคนประจําเรือ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช+ เคร่ืองอุปกรณJ และสิ่งจําเป1นให+

เหมาะสมแก8ความต+องการสําหรับเรือน้ัน และ 
(๓) จัดระวางบรรทุกและส8วนอ่ืน ๆ ท่ีใช+บรรทุกของให+เหมาะสมและปลอดภัยตาม

สภาพแห8งของท่ีจะรับ ขนส8ง และรักษา เช8น เคร่ืองปรับอากาศ ห+องเย็น เป1นต+น 
ในการปฏิบัติหน+าท่ีตามมาตราน้ี ผู+ขนส8งต+องกระทําการท้ังปวงเท8าท่ีเป1นธรรมดา

และสมควรจะต+องกระทําสําหรับผู+ประกอบอาชีพรับขนของทางทะเล 
 
มาตรา ๙  ถ+ามีความบกพร8องอย8างใดอย8างหน่ึงตามมาตรา ๘ เกิดข้ึนหลังจาก

บรรทุกของลงเรือหรือเม่ือเรือน้ันออกเดินทางแล+ว ผู+ขนส8งจะต+องจัดการแก+ไขความบกพร8องน้ัน
โดยเร็วท่ีสุดเท8าท่ีอยู8ในวิสัยท่ีผู+ประกอบอาชีพรับขนของทางทะเลจะทําได+ในภาวะเช8นน้ัน 

 
มาตรา ๑๐  ผู+ขนส8งต+องใช+ความระมัดระวังและปฏิบัติการให+เหมาะสมในการ

บรรทุกลงเรือ การยกขน การเคลื่อนย+าย การเก็บรักษา การดูแลและการขนถ8ายซึ่งของท่ีตนทําการ
ขนส8ง 
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มาตรา ๑๑  ผู+ขนส8งมีสิทธิบรรทุกของบนปากระวางเฉพาะในกรณีท่ีได+ตกลงกับผู+ส8ง
ของ หรือเป1นการกระทําตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือเป1นการปฏิบัติตามประเพณีทางการค+าเก่ียวกับ
การบรรทุกของเช8นน้ัน 

ถ+าผู+ขนส8งและผู+ส8งของตกลงกันให+บรรทุกหรืออาจบรรทุกของบนปากระวางได+ ผู+
ขนส8งต+องจดแจ+งข+อตกลงดังกล8าวไว+ในใบตราส8งหรือเอกสารอ่ืนอันเป1นหลักฐานแห8งสัญญารับขนของ
ทางทะเลในกรณีที่ไม8มีการออกใบตราส8ง 

ถ+าไม8มีการจดแจ+งข+อความในใบตราส8งหรือเอกสารอ่ืนตามวรรคสอง หากผู+ขนส8ง
อ+างว8ามีข+อตกลงกัน ให+ผู+ขนส8งมีหน+าท่ีพิสูจนJถึงข+อตกลงน้ัน แต8จะยกข้ึนเป1นข+อต8อสู+ผู+รับตราส8งหรือ
บุคคลภายนอกซึ่งได+ใบตราส8งหรือเอกสารอ่ืนมาโดยไม8รู+ถึงข+อตกลงน้ันมิได+ 

ถ+ามีการบรรทุกของบนปากระวางโดยขัดต8อบทบัญญัติในวรรคหน่ึง หรือในกรณีท่ี
ไม8ได+จดแจ+งข+อตกลงไว+ในใบตราส8งหรือเอกสารอ่ืนตามวรรคสาม มิให+นําบทบัญญัติในมาตรา ๕๑ 
มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๕๖ มาใช+บังคับ 

ในกรณีท่ีมีความตกลงโดยชัดแจ+งระหว8างผู+ขนส8งกับผู+ส8งของให+บรรทุกของใดใน
ระวาง  ถ+าผู+ขนส8งบรรทุกของน้ันบนปากระวาง ให+ถือว8าผู+ขนส8งกระทําการหรืองดเว+นกระทําการตาม
มาตรา ๖๐ (๑) 

 
มาตรา ๑๒  เม่ือผู+ขนส8งได+รับของไว+ในความดูแลแล+ว ถ+าผู+ส8งของเรียกเอาใบตราส8ง 

ผู+ขนส8งต+องออกให+ 
 
มาตรา ๑๓  เม่ือได+บรรทุกของลงเรือเสร็จแล+ว ถ+าผู+ส8งของเรียกเอาใบตราส8งชนิด 

“บรรทุกแล+ว” ผู+ขนส8งต+องออกให+ 
 
มาตรา ๑๔  เม่ือได+ขนของไปถึงท8าปลายทางหรือท่ีหมายปลายทางตามท่ีตกลงกันไว+ 

และพร+อมท่ีจะส8งมอบของน้ันแล+ว ผู+ขนส8งมีสิทธิได+รับค8าระวางและอุปกรณJแห8งค8าระวาง เว+นแต8จะมี
ข+อกําหนดในใบตราส8งหรือได+ตกลงกันไว+เป1นอย8างอ่ืนในสัญญารับขนของทางทะเล 

 
มาตรา ๑๕  ผู+ขนส8งชอบท่ีจะยึดหน8วงของไว+จนกว8าจะได+รับชําระค8าระวางและ

อุปกรณJแห8งค8าระวาง หรือจนกว8าผู+รับตราส8งจะได+จัดให+มีประกันตามควร 
 
มาตรา ๑๖  เม่ือของไปถึงท8าปลายทางหรือท่ีหมายปลายทางตามท่ีตกลงกันไว+แล+ว 

ผู+ขนส8งต+องบอกกล8าวแก8ผู+รับตราส8งโดยไม8ชักช+า 
 
มาตรา ๑๗  ข+อกําหนดใดในสัญญารับขนของทางทะเลซึ่งมีวัตถุประสงคJหรือมีผลไม8

ว8าโดยตรงหรือโดยปริยายดังต8อไปน้ี ข+อกําหนดน้ันเป1นโมฆะ 
(๑) ปลดเปลื้องผู+ขนส8งจากหน+าท่ีหรือความรับผิดใด ๆ ตามท่ีบัญญัติไว+ใน

พระราชบัญญัติน้ี 
(๒) กําหนดความรับผิดของผู+ขนส8งให+น+อยกว8าท่ีกําหนดไว+ในมาตรา ๕๘ หรือมาตรา 

๖๐ 
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(๓) ป4ดภาระการพิสูจนJซึ่งพระราชบัญญัติน้ีกําหนดให+เป1นหน+าท่ีของผู+ขนส8งไปให+ผู+
ส8งของหรือบุคคลภายนอกเป1นผู+พิสูจนJ 

(๔) ให+ผู+ขนส8งเป1นผู+รับประโยชนJในสัญญาประกันภัยแห8งของตามสัญญารับขนของ
ทางทะเลอันเป1นวัตถุที่เอาประกันภัย 

ความเป1นโมฆะของข+อกําหนดตามวรรคหน่ึงไม8กระทบกระท่ังถึงความสมบูรณJของ
ข+อกําหนดอ่ืนในสัญญาน้ัน และให+ถือว8าคู8สัญญาได+เจตนาให+ข+อกําหนดอ่ืนน้ันแยกออกต8างหากจาก
ข+อกําหนดท่ีเป1นโมฆะตามวรรคหน่ึง 

บทบัญญัติในมาตราน้ีไม8ตัดสิทธิคู8กรณีท่ีจะตกลงกันกําหนดหน+าท่ีและความ
รับผิดชอบของผู+ขนส8งให+มากข้ึนกว8าท่ีบัญญัติไว+ในพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมวด ๒ 
ใบตราส8ง 

   
 

มาตรา ๑๘  ใบตราส8งพึงแสดงรายการ ดังต8อไปน้ี 
(๑) ลักษณะท่ัวไปแห8งของ เคร่ืองหมายท่ีจําเป1นเพ่ือบ8งตัวของ ข+อความท่ีแจ+ง

ลักษณะอันตรายแห8งของ หากจะต+องมี จํานวนหน8วยการขนส8ง และนํ้าหนักของหรือปริมาณอย8างอ่ืน  
ท้ังน้ี ตามท่ีผู+ส8งของแจ+งหรือจัดให+ 

(๒) สภาพแห8งของเท8าท่ีเห็นได+จากภายนอก 
(๓) ช่ือและสํานักงานของผู+ขนส8ง 
(๔) ช่ือของผู+ส8งของ 
(๕) ช่ือของผู+รับตราส8ง ถ+าผู+ส8งของระบุไว+ 
(๖) ค8าระวางเท8าท่ีผู+รับตราส8งจะต+องจ8าย หรือข+อความแสดงว8าผู+รับตราส8งเป1นผู+จ8าย

ค8าระวางและค8าเรือเสียเวลาในการบรรทุกของลงเรือ ณ ท8าต+นทาง 
(๗) ท8าต+นทางท่ีบรรทุกของลงเรือตามสัญญารับขนของทางทะเลและวันท่ีผู+ขนส8งรับ

ของเข+ามาอยู8ในความดูแล 
(๘) ท8าปลายทางท่ีขนถ8ายของข้ึนจากเรือตามสัญญารับขนของทางทะเล 
(๙) ข+อความแสดงว8าของน้ันให+บรรทุกบนปากระวางหรืออาจบรรทุกบนปากระวาง

ได+ 
(๑๐) วันหรือระยะเวลาส8งมอบของ ณ ท8าปลายทางท่ีขนถ8ายของข้ึนจากเรือ ถ+า

คู8สัญญาได+ตกลงกันไว+ 
(๑๑) ข+อจํากัดความรับผิดซึ่งมากกว8าท่ีกําหนดไว+ในมาตรา ๕๘ 
(๑๒) สถานท่ีและวันท่ีออกใบตราส8ง 
(๑๓) จํานวนต+นฉบับใบตราส8งท่ีออก 
(๑๔) ลายมือช่ือผู+ขนส8งหรือตัวแทนผู+ขนส8ง 
 
มาตรา ๑๙  ใบตราส8งชนิด “บรรทุกแล+ว” ตามมาตรา ๑๓ นอกจากจะมีรายการ

ตามมาตรา ๑๘ แล+ว ให+ระบุช่ือเรือท่ีรับบรรทุกของและวันท่ีบรรทุกของน้ันลงเรือเสร็จแล+วด+วย 
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มาตรา ๒๐  ในกรณีท่ีผู+ขนส8งได+ออกใบตราส8งหรือเอกสารสิทธิอย8างอ่ืนท่ีเก่ียวข+อง

กับของให+แก8ผู+ส8งของไว+ก8อนบรรทุกของลงเรือ ถ+าผู+ส8งของขอให+ผู+ขนส8งออกใบตราส8งชนิด “บรรทุก
แล+ว” ผู+ส8งของต+องคืนใบตราส8งหรือเอกสารดังกล8าวให+แก8ผู+ขนส8งเพ่ือแลกกับใบตราส8งชนิด “บรรทุก
แล+ว” ในการน้ีผู+ขนส8งอาจทําให+โดยแก+ไขใบตราส8งหรือเอกสารดังกล8าวให+เป1นใบตราส8งชนิด “บรรทุก
แล+ว” ก็ได+ ถ+าใบตราส8งหรือเอกสารท่ีแก+ไขแล+วน้ันมีรายการต8าง ๆ ครบถ+วนตามท่ีใบตราส8งชนิด 
“บรรทุกแล+ว” จะพึงมี 

 
มาตรา ๒๑  ใบตราส8งท่ีออกโดยผู+ขนส8งมีรายการไม8ครบตามท่ีระบุไว+ในมาตรา ๑๘ 

หรือมาตรา ๑๙ ใบตราส8งน้ันยังคงมีฐานะทางกฎหมายเป1นใบตราส8ง ถ+ามีข+อความครบลักษณะเป1นใบ
ตราส8งตามมาตรา ๓ 

 
มาตรา ๒๒  ใบตราส8งใดไม8มีข+อความตามมาตรา ๑๘ (๖) ให+สันนิษฐานไว+ก8อนว8า

ผู+รับตราส8งไม8ต+องจ8ายค8าระวางและค8าเรือเสียเวลาในการบรรทุกของลงเรือ ณ ท8าต+นทาง แต8ถ+าใบ
ตราส8งน้ันได+โอนไปยังผู+รับตราส8งหรือบุคคลภายนอกซึ่งได+กระทําการโดยสุจริตโดยเช่ือใบตราส8งน้ัน 
ห+ามมิให+ผู+ขนส8งพิสูจนJเป1นอย8างอ่ืน 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีท่ีผู+ส8งของเป1นผู+แจ+งหรือจัดให+ซึ่งข+อความในใบตราส8งเก่ียวกับ

ลักษณะท่ัวไปแห8งของ เคร่ืองหมายท่ีจําเป1นเพ่ือบ8งตัวของ จํานวนหน8วยการขนส8งนํ้าหนักของหรือ
ปริมาณอย8างอ่ืน ถ+าผู+ขนส8งหรือบุคคลอ่ืนซึ่งออกใบตราส8งในนามของผู+ขนส8งทราบ หรือมีเหตุอันควร
สงสัยว8าข+อความดังกล8าวไม8ถูกต+องตรงกับของท่ีรับไว+จริง หรือไม8ถูกต+องตรงกับของท่ีได+รับบรรทุกไว+
จริงในกรณีท่ีมีการออกใบตราส8งชนิด “บรรทุกแล+ว” หรือไม8อาจตรวจสอบความถูกต+องแท+จริงของ
รายการดังกล8าวในใบตราส8งโดยวิธีการอันสมควรแก8วิสัยและพฤติการณJในภาวะเช8นน้ันได+ บุคคล
ดังกล8าวต+องบันทึกเป1นข+อสงวนไว+ในใบตราส8งโดยระบุถึงข+อท่ีไม8ตรงกับความจริง เหตุแห8งความสงสัย 
หรือพฤติการณJที่ไม8อาจตรวจสอบความถูกต+องแท+จริงได+ แล+วแต8กรณี 

 
มาตรา ๒๔  ถ+าผู+ขนส8งหรือบุคคลอ่ืนซึ่งออกใบตราส8งในนามของผู+ขนส8งมิได+บันทึก

สภาพแห8งของเท8าท่ีเห็นได+จากภายนอกไว+ในใบตราส8ง ให+ถือว8าของตามใบตราส8งน้ันมีสภาพภายนอก
เรียบร+อย 

 
มาตรา ๒๕  ถ+ามิได+บันทึกเป1นข+อสงวนไว+ในใบตราส8งตามมาตรา ๒๓ ให+สันนิษฐาน

ไว+ก8อนว8าผู+ขนส8งได+รับของไว+หรือได+บรรทุกของลงเรือในกรณีท่ีเป1นใบตราส8งชนิด “บรรทุกแล+ว”  
ท้ังน้ี ตามรายการท่ีแสดงไว+ในใบตราส8งน้ัน แต8ถ+าใบตราส8งใดได+โอนไปยังผู+ รับตราส8งหรือ
บุคคลภายนอกซึ่งได+กระทําการโดยสุจริต โดยเช่ือตามข+อความในใบตราส8งน้ันแล+ว ห+ามมิให+ผู+ขนส8ง
พิสูจนJเป1นอย8างอ่ืน 
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มาตรา ๒๖  ในกรณีท่ีได+ออกใบตราส8งให+แก8กันไว+ ความสัมพันธJระหว8างผู+ขนส8งกับ
ผู+รับตราส8งในเร่ืองท้ังหลายเก่ียวกับการขนส8งของท่ีระบุไว+ในใบตราส8งน้ัน ให+เป1นไปตามข+อกําหนดใน
ใบตราส8ง 

 
มาตรา ๒๗  ใบตราส8งใดแม+จะได+ออกให+แก8บุคคลใดโดยนามก็ยังอาจโอนให+กันได+

โดยการสลักหลัง เว+นแต8จะมีข+อกําหนดห+ามการสลักหลังไว+ในใบตราส8งน้ัน 
 
มาตรา ๒๘  เม่ือได+ออกใบตราส8งให+แก8กันไว+แล+ว ผู+รับตราส8งจะเรียกให+ส8งมอบของ

ได+ต8อเม่ือเวนคืนใบตราส8งน้ันแก8ผู+ขนส8งหรือให+ประกันตามควร 
 
มาตรา ๒๙  ในกรณีท่ีได+ออกใบตราส8งให+แก8กันไว+โดยมีต+นฉบับมากกว8าหน่ึงฉบับ 

และของได+ถึงท8าปลายทางหรือท่ีหมายปลายทางแล+ว 
(๑) แม+ผู+รับตราส8งจะนําต+นฉบับใบตราส8งมาเวนคืนเพียงฉบับเดียว ผู+ขนส8งก็จําต+อง

ส8งมอบของให+ และเม่ือผู+ขนส8งได+ส8งมอบของแล+ว ให+ใบตราส8งฉบับอ่ืน ๆ ท่ียังไม8ได+เวนคืนเป1นอันสิ้น
ผล 

(๒) ก8อนหรือในระหว8างการส8งมอบของ ถ+าปรากฏว8ามีผู+รับตราส8งมากกว8าหน่ึงคน
เรียกให+ส8งมอบของรายเดียวกันโดยแต8ละคนต8างมีต+นฉบับใบตราส8งมาเวนคืนให+ ให+ผู+ขนส8งนําของ
ท้ังหมดหรือของส8วนท่ียังไม8ได+ส8งมอบไปฝากไว+ ณ สํานักงานวางทรัพยJ และให+นําบทบัญญัติมาตรา 
๓๓๓ แห8งประมวลกฎหมายแพ8งและพาณิชยJมาใช+บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๐  ในกรณีท่ีได+ออกใบตราส8งให+แก8กันไว+โดยมีต+นฉบับมากกว8าหน่ึงฉบับใน

ระหว8างท่ีของยังไปไม8ถึงท8าปลายทางหรือท่ีหมายปลายทาง ผู+ขนส8งไม8จําต+องส8งมอบของน้ันแก8บุคคล
ใด เว+นแต8จะได+รับเวนคืนต+นฉบับใบตราส8งท้ังหมดท่ีออกให+แก8กันไว+ 

ถ+าผู+ขนส8งส8งมอบของไปโดยท่ียังไม8ได+รับเวนคืนใบตราส8งท้ังหมด ผู+ขนส8งต+องรับผิด
ต8อผู+รับตราส8งซึ่งมีต+นฉบับใบตราส8งท่ียังไม8ได+เวนคืน 

 
หมวด ๓ 

หน+าท่ีและสทิธิของผู+ส8งของ 
   

 
มาตรา ๓๑  ผู+ส8งของไม8ต+องรับผิดเพ่ือการท่ีผู+ขนส8งหรือผู+ขนส8งอ่ืนได+รับความ

เสียหายหรือการท่ีเรือเสียหาย เว+นแต8จะเป1นเหตุมาจากความผิดหรือประมาทเลินเล8อของผู+ส8งของ
หรือตัวแทนหรือลูกจ+างของผู+ส8งของหรือจากสภาพแห8งของน้ันเอง โดยผู+ส8งของมิได+ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือประเพณีทางการค+าเก่ียวกับการส8งของน้ัน 

 
มาตรา ๓๒  ถ+าผู+ส8งของได+แจ+งหรือจัดให+ซึ่งข+อความตามมาตรา ๒๓ เพ่ือให+ผู+ขนส8ง

บันทึกข+อความน้ันไว+ในใบตราส8ง และเม่ือได+บันทึกให+ตามน้ันแล+วให+ถือว8าผู+ส8งของได+รับรองกับผู+ขนส8ง
ว8าข+อความท่ีแจ+งหรือจัดให+น้ันถูกต+องตรงกับความเป1นจริงเก่ียวกับของน้ันทุกประการ 
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ถ+ามีความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึนเน่ืองจากความไม8ถูกต+องแท+จริงของข+อความตาม
วรรคหน่ึง ผู+ส8งของต+องรับผิดชดใช+ความเสียหายให+แก8ผู+ขนส8ง แม+ว8าผู+ส8งของจะได+โอนใบตราส8งน้ัน
ให+แก8บุคคลภายนอกไปแล+วก็ตาม แต8ท้ังน้ี ผู+ขนส8งยังคงต+องรับผิดตามสัญญารับขนของทางทะเลต8อ
บุคคลภายนอก 

 
มาตรา ๓๓  ของใดท่ีมีสภาพอันก8อให+เกิดอันตรายได+ เช8น ไวไฟ หรืออาจเกิดระเบิด 

หรืออาจเป1นอันตรายโดยประการอ่ืน ผู+ส8งของต+องทําเคร่ืองหมายหรือปUดปKายตามสมควรเพ่ือให+รู+ว8า
ของน้ันมีอันตราย 

เม่ือส8งของตามวรรคหน่ึงให+แก8ผู+ขนส8งหรือผู+ขนส8งอ่ืน ผู+ส8งของต+องแจ+งให+ผู+ขนส8ง
หรือผู+ขนส8งอ่ืนทราบถึงสภาพอันตรายแห8งของน้ัน และในกรณีท่ีผู+ขนส8งหรือผู+ขนส8งอ่ืนร+องขอ ให+ผู+ส8ง
ของแจ+งข+อควรระวังและวิธีปKองกันอันตรายให+ทราบด+วย 

 
มาตรา ๓๔  ถ+าผู+ส8งของไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ และผู+ขนส8งหรือผู+ขนส8งอ่ืนไม8

ทราบถึงสภาพอันตรายแห8งของน้ัน สิทธิและหน+าท่ีของผู+ส8งของ ผู+ขนส8ง และผู+ขนส8งอ่ืนมีดังต8อไปน้ี 
(๑) ไม8ว8าเวลาใด ๆ ผู+ขนส8งหรือผู+ขนส8งอ่ืนอาจขนถ8ายของน้ันข้ึนจากเรือ ทําลาย 

หรือทําให+หมดฤทธ์ิ ตามความจําเป1นแห8งกรณี โดยไม8ต+องชดใช+ค8าสินไหมทดแทน 
(๒) ผู+ส8งของยังคงต+องรับผิดในความเสียหายหรือค8าใช+จ8ายท้ังปวงอันเกิดข้ึนหรือเป1น

ผลเน่ืองจากการขนส8งของน้ัน นอกจากค8าใช+จ8ายตาม (๑) 
 
มาตรา ๓๕  แม+ว8าผู+ส8งของจะได+ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ แล+ว หรือผู+ขนส8งหรือผู+ขนส8ง

อ่ืนได+รับบรรทุกของตามมาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง โดยรู+ถึงสภาพอันตรายแห8งของน้ันก็ตาม แต8ถ+าปรากฏ
ในภายหลังว8าของน้ันจะเกิดเป1นอันตรายต8อชีวิตหรือทรัพยJสินข้ึนอย8างแน8ชัด ผู+ขนส8งหรือผู+ขนส8งอ่ืน
อาจขนถ8ายของน้ันข้ึนจากเรือ ทําลาย หรือทําให+หมดฤทธ์ิตามความจําเป1นแห8งกรณีได+ โดยไม8ต+อง
ชดใช+ค8าสินไหมทดแทน เว+นแต8เป1นกรณีท่ีผู+ขนส8งต+องรับผิดตามมาตรา ๓๙ โดยไม8อาจอ+างข+อยกเว+น
ความรับผิดตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๕๖ ได+ 

 
มาตรา ๓๖ ในระหว8างท่ีของอยู8ในความดูแลของผู+ขนส8ง ผู+ส8งของจะสั่งให+ผู+ขนส8งงด

การส8งของน้ันไป ส8งกลับคืนมา ระงับการส8งมอบแก8ผู+รับตราส8ง หรือจัดการแก8ของน้ันเป1นประการอ่ืน
ก็ได+ แต8ต+องเวนคืนต+นฉบับใบตราส8งท้ังหมดท่ีออกให+แก8กันไว+แก8ผู+ขนส8ง ในกรณีเช8นน้ี ผู+ขนส8งมีสิทธิ
ได+รับค8าใช+จ8ายท่ีได+เสียไปเพ่ือจัดการในการขนส8ง หรือตามคําสั่งของผู+ส8งของและมีสิทธิได+รับค8าระวาง
ตามส8วนแห8งระยะทางท่ีได+จัดการขนส8งไปแล+ว 

ถ+าได+จัดการไปตามคําสั่งของผู+ส8งของโดยยังไม8ได+รับเวนคืนต+นฉบับใบตราส8งท้ังหมด 
ผู+ขนส8งต+องรับผิดต8อผู+รับตราส8งซึ่งมีใบตราส8งฉบับท่ียังไม8ได+เวนคืน 

 
มาตรา ๓๗  ถ+าผู+ขนส8งหรือผู+ขนส8งอ่ืนได+รับความเสียหายเน่ืองจากความผิดหรื

อประมาทเลินเล8อของผู+ส8งของหรือตัวแทนหรือลูกจ+างของผู+ส8งของ ผู+ขนส8งหรือผู+ขนส8งอ่ืนน้ันต+องส8ง
คําบอกกล8าวเป1นหนังสือแก8ผู+ส8งของหรือตัวแทนว8าได+เกิดความเสียหายพร+อมท้ังแจ+งให+ทราบถึงสภาพ
โดยท่ัวไปของความเสียหายดังกล8าวภายในเก+าสิบวันนับแต8วันท่ีได+เกิดความเสียหาย หรือวันท่ีส8งมอบ
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ของตามมาตรา ๔๐ แล+วแต8วันใดจะเป1นวันหลัง มิฉะน้ันให+สันนิษฐานไว+ก8อนว8าผู+ขนส8งหรือผู+ขนส8งอ่ืน
ไม8ได+รับความเสียหายน้ัน 

 
มาตรา ๓๘  ในกรณีท่ีผู+ส8งของขอให+ผู+ขนส8งหรือตัวแทนออกใบตราส8งให+แก8ตนโดย

ไม8ต+องบันทึกข+อสงวนเก่ียวกับรายการใด ๆ ในใบตราส8งและให+ใบตราส8งมีข+อความตามท่ีผู+ส8งของได+
แจ+งหรือจัดให+ หรือโดยไม8มีข+อสงวนเก่ียวกับสภาพภายนอกแห8งของในใบตราส8งน้ัน และผู+ส8งของ
รับรองหรือตกลงว8าตนยินยอมชดใช+ค8าเสียหายอันเกิดจากการออกใบตราส8งน้ัน คํารับรองหรือ
ข+อตกลงดังกล8าวจะใช+ยันผู+รับตราส8งหรือบุคคลภายนอกผู+รับโอนใบตราส8งน้ันมิได+ 

 
หมวด ๔ 

ความรับผิดของผู+ขนส8ง 
   

 
มาตรา ๓๙  ภายใต+บังคับมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา 

๕๕ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๘ ผู+ขนส8งต+องรับผิดเพ่ือความเสียหายอันเป1นผลจากการท่ีของซึ่งได+รับ
มอบจากผู+ส8งของ สูญหาย เสียหาย หรือมีการส8งมอบชักช+า ถ+าเหตุแห8งการสูญหาย เสียหาย หรือการ
ส8งมอบชักช+าน้ันได+เกิดข้ึนในระหว8างท่ีของดังกล8าวอยู8ในความดูแลของตน 

เพ่ือประโยชนJแห8งมาตราน้ี ให+ถือว8าของอยู8ในความดูแลของผู+ขนส8งนับต้ังแต8เวลาท่ีผู+
ขนส8งได+รับของน้ันไว+จากผู+ส8งของ หรือตัวแทนผู+ส8งของหรือจากเจ+าหน+าท่ีหรือบุคคลใด ๆ ซึ่งกฎหมาย
หรือกฎข+อบังคับท่ีใช+อยู8 ณ ท8าต+นทางท่ีบรรทุกของลงเรือกําหนดให+ผู+ส8งของต+องมอบของท่ีจะขนส8งไว+
กับเจ+าหน+าท่ีหรือบุคคลดังกล8าวจนถึงเวลาท่ีผู+ขนส8งส8งมอบของน้ัน ณ ท8าปลายทางหรือท่ีหมาย
ปลายทางตามท่ีกําหนดไว+ในมาตรา ๔๐ 

 
มาตรา ๔๐  ในกรณีดังต8อไปน้ี ให+ถือว8าผู+ขนส8งได+ส8งมอบของซึ่งตนได+รับไว+แล+ว 
(๑) ผู+ขนส8งได+มอบของให+แก8ผู+รับตราส8งแล+ว 
(๒) ในกรณีที่ผู+รับตราส8งไม8มารับของจากผู+ขนส8ง ผู+ขนส8งได+จัดการอย8างหน่ึงอย8างใด

แก8ของน้ันตามท่ีกําหนดไว+ในสัญญารับขนของทางทะเล หรือตามกฎหมายท่ีใช+บังคับ หรือประเพณี
ทางการค+าท่ีถือปฏิบัติกันอยู8 ณ ท8าปลายทางแล+ว หรือ 

(๓) ผู+ขนส8งได+มอบของไว+กับเจ+าหน+าท่ีหรือบุคคลใด ๆ ซึ่งกฎหมายหรือกฎข+อบังคับ
ท่ีใช+อยู8 ณ ท8าปลายทางกําหนดให+ผู+ขนส8งต+องมอบของท่ีขนถ8ายข้ึนจากเรือไว+กับเจ+าหน+าท่ีหรือบุคคล
ดังกล8าว 

 
มาตรา  ๔๑ การส8งมอบชักช+าตามมาตรา ๓๙ ได+แก8 
(๑) ในกรณีท่ีได+กําหนดเวลาส8งมอบไว+กับผู+ส8งของ ผู+ขนส8งไม8ได+ส8งมอบของภายใน

กําหนดเวลาน้ัน 
(๒) ในกรณีท่ีไม8ได+ กําหนดเวลาส8งมอบไว+  ผู+ขนส8งไม8ได+ส8งมอบของภายใน

กําหนดเวลาอันควรท่ีผู+ขนส8งจะส8งมอบตามหน+าท่ีอันพึงปฏิบัติได+  ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงพฤติการณJแห8ง
กรณีประกอบด+วย 
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มาตรา ๔๒  ถ+าเวลาได+ล8วงพ+นไปแล+วไม8น+อยกว8าหกสิบวันนับแต8วันสิ้นกําหนดส8ง

มอบหรือกําหนดเวลาอันควรส8งมอบตามมาตรา ๔๑ (๑) หรือ (๒) แล+วแต8กรณี บุคคลซึ่งมีสิทธิเรียก
ค8าสินไหมทดแทนจะรับมอบของและเรียกค8าเสียหายอันเป1นผลจากการส8งมอบชักช+า หรือจะเรียกค8า
สินไหมทดแทนเสมือนว8าของน้ันได+สูญหายสิ้นเชิงก็ได+ ในกรณีน้ีให+นําบทบัญญัติมาตรา ๒๒๗ แห8ง
ประมวลกฎหมายแพ8งและพาณิชยJมาใช+บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๓  แม+ว8าผู+ขนส8งจะได+มอบหมายให+ผู+ขนส8งอ่ืนทําการขนส8งของท่ีตนรับขน 

ผู+ขนส8งก็ยังคงต+องรับผิดเพ่ือการสูญหาย เสียหาย หรือส8งมอบชักช+าแห8งของน้ัน และจะต+องรับผิดเพ่ือ
การกระทําของผู+ขนส8งอ่ืนรวมท้ังลูกจ+างและตัวแทนของผู+ขนส8งอ่ืน ซึ่งได+กระทําไปภายในทางการท่ี
จ+าง หรือภายในขอบอํานาจของการเป1นตัวแทนน้ันด+วย 

 
มาตรา ๔๔  ให+นําบทบัญญัติว8าด+วยความรับผิดของผู+ขนส8งมาใช+บังคับแก8ผู+ขนส8งอ่ืน

เฉพาะการขนส8งในส8วนท่ีผู+ขนส8งอ่ืนได+รับมอบหมายด+วย 
 
มาตรา ๔๕  เม่ือมีกรณีท่ีผู+ขนส8งต+องรับผิดและผู+ขนส8งอ่ืนจะต+องรับผิดในกรณี

เดียวกันน้ันด+วย ให+ผู+ขนส8งและผู+ขนส8งอ่ืนดังกล8าวเป1นลูกหน้ีร8วมกัน 
 
มาตรา ๔๖  ภายใต+บังคับมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ สิทธิเรียกร+องเอาค8าเสียหาย

เพ่ือการสูญหาย เสียหาย หรือส8งมอบชักช+าแห8งของท่ีรับขนตามสัญญารับขนของทางทะเล ถ+าไม8ได+
ฟKองคดีต8อศาลหรือเสนอข+อพิพาทให+อนุญาโตตุลาการช้ีขาดภายในหน่ึงป2นับแต8วันท่ีผู+ขนส8งได+ส8งมอบ
ของ หรือถ+าไม8มีการส8งมอบนับแต8วันท่ีล8วงเลยกําหนดส8งมอบตามมาตรา ๔๑ (๑) หรือนับแต8วันท่ี
ล8วงเลยกําหนดเวลาอันสมควรตามมาตรา ๔๑ (๒) ให+เป1นอันขาดอายุความ 

 
มาตรา ๔๗  ก8อนอายุความตามมาตรา ๔๖ จะครบบริบูรณJ ถ+าฝOายท่ีถูกเรียกร+อง

ยินยอมโดยทําเป1นหนังสือลงลายมือช่ือฝOายท่ีถูกเรียกร+องว8าจะไม8ยกอายุความข้ึนเป1นข+อต8อสู+ในกรณีท่ี
ฝOายท่ีมีสิทธิเรียกร+องฟKองคดีต8อศาลหรือเสนอข+อพิพาทให+อนุญาโตตุลาการช้ีขาด ความยินยอมน้ีให+ใช+
บังคับได+ 

 
มาตรา ๔๘  สิทธิเรียกร+องค8าเสียหายอันเป1นผลจากการส8งมอบชักช+าย8อมสิ้นไป ถ+า

ผู+รับตราส8งมิได+ส8งคําบอกกล8าวเป1นหนังสือแก8ผู+ขนส8งภายในหกสิบวันนับแต8วันท่ีได+รับมอบของ 
 
มาตรา ๔๙  เม่ือผู+รับตราส8งได+รับมอบของจากผู+ขนส8งหรือจากบุคคลตามมาตรา 

๔๐ (๓) ไว+แล+ว ให+สันนิษฐานไว+ก8อนว8าผู+ขนส8งได+มอบของซึ่งมีสภาพ จํานวน นํ้าหนัก และ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ตรงตามท่ีระบุไว+ในใบตราส8ง หรือถ+าไม8ได+ออกใบตราส8งให+ไว+แก8กันให+สันนิษฐานว8า
ได+ส8งมอบของซึ่งมีสภาพดี แล+วแต8กรณี เว+นแต8 

(๑) ผู+รับตราส8งหรือบุคคลตามมาตรา ๔๐ (๓) และผู+ขนส8งได+ทําการสํารวจ หรือ
ตรวจสภาพของร8วมกันและจดแจ+งการสูญหายหรือเสียหายไว+แล+วก8อนท่ีผู+รับตราส8งจะรับมอบของ 
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(๒) ในกรณีที่ไม8มีการสํารวจหรือตรวจสภาพของร8วมกันตาม (๑) ผู+รับตราส8งได+ส8งคํา
บอกกล8าวเป1นหนังสือแก8ผู+ขนส8ง ณ ท8าปลายทางก8อนรับมอบของตามวรรคหน่ึง หรือภายในหน่ึงวัน
ทําการถัดจากวันรับมอบของว8ามีของสูญหายหรือเสียหาย พร+อมท้ังแจ+งถึงสภาพการสูญหายหรือ
เสียหายน้ัน ๆ ด+วย หรือในกรณีท่ีการสูญหาย หรือเสียหายไม8อาจพบหรือเห็นได+จากการตรวจสภาพ
ภายนอกแห8งของน้ัน ผู+รับตราส8งได+ส8งคําบอกกล8าวภายในสิบห+าวันนับแต8วันรับมอบของ 

 
มาตรา ๕๐  ในกรณีท่ีจะต+องส8งคําบอกกล8าวแก8กันตามมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๙ 

(๒) ถ+ามิได+ส8งคําบอกกล8าวโดยตรงแก8บุคคลท่ีจะเป1นผู+รับคําบอกกล8าวน้ันให+บังคับดังน้ี 
(๑) ถ+าได+ส8งคําบอกกล8าวให+แก8ตัวแทนผู+ขนส8ง หรือนายเรือ หรือเจ+าหน+าท่ีประจํา

เรือซึ่งเป1นผู+ควบคุมเรือท่ีผู+ขนส8งใช+ทําการขนส8ง ให+ถือว8าได+ส8งคําบอกกล8าวน้ันให+แก8ผู+ขนส8งแล+ว 
(๒) ถ+าได+ส8งคําบอกกล8าวให+แก8ตัวแทนผู+ขนส8งอ่ืน หรือนายเรือหรือเจ+าหน+าท่ีประจํา

เรือซึ่งเป1นผู+ควบคุมเรือท่ีผู+ขนส8งอ่ืนใช+ทําการขนส8ง ให+ถือว8าได+ส8งคําบอกกล8าวน้ันให+แก8ผู+ขนส8งอ่ืนแล+ว 
(๓) ถ+าผู+ขนส8งอ่ืนเป1นผู+ส8งมอบของตามมาตรา ๔๐ การส8งคําบอกกล8าวแก8ผู+ขนส8งอ่ืน

น้ันให+มีผลเช8นเดียวกับการส8งคําบอกกล8าวแก8ผู+ขนส8ง และการส8งคําบอกกล8าวแก8ผู+ขนส8งก็ให+มีผล
เช8นเดียวกับการส8งให+แก8ผู+ขนส8งอ่ืนด+วย 

 
หมวด ๕ 

ข+อยกเว+นความรับผิดของผู+ขนส8ง 
   

 
มาตรา ๕๑  ผู+ขนส8งไม8ต+องรับผิดเพ่ือการสูญหาย เสียหาย หรือส8งมอบชักช+าอัน

เกิดข้ึนจากการไม8เป1นไปตามมาตรา ๘ วรรคหน่ึง ถ+าพิสูจนJได+ว8าตนปฏิบัติหน+าท่ีตามมาตรา ๘ วรรค
สอง หรือมาตรา ๙ แล+ว 

 
มาตรา ๕๒  ผู+ขนส8งไม8ต+องรับผิดเพ่ือการสูญหาย เสียหาย หรือส8งมอบชักช+า ถ+า

พิสูจนJได+ว8าการสูญหาย เสียหาย หรือส8งมอบชักช+าน้ันเกิดข้ึนหรือเป1นผลจาก 
(๑) เหตุสุดวิสัย 
(๒) ภยันตรายหรืออุบัติเหตุแห8งท+องทะเลหรือน8านนํ้าท่ีใช+เดินเรือได+ 
(๓) การสงครามหรือการสู+รบของกองกําลังติดอาวุธ 
(๔) สงครามกลางเมือง การจลาจล การก8อการร+าย หรือการก8อการวุ8นวายใน

บ+านเมือง 
(๕) การยึด การจับ การหน8วงเหน่ียวหรือการแทรกแซงด+วยประการใด ๆ ซึ่งกระทํา

ต8อเรือ โดยผู+มีอํานาจปกครองรัฐหรือดินแดนหรือตามบทบัญญัติแห8งกฎหมาย แต8ท้ังน้ี ต+องไม8เป1น
เหตุมาจากความผิดหรือประมาทเลินเล8อของผู+ขนส8ง 

(๖) การใช+มาตรการปKองกันและปราบปรามโรคติดต8อ 
(๗) การนัดหยุดงาน การปUดงานงดจ+าง การผละงาน หรือการจงใจทํางานล8าช+าท่ี

ท8าเรือ ซึ่งการกระทําดังกล8าวเป1นอุปสรรคแก8การบรรทุกหรือขนถ8ายของหรือเป1นอุปสรรคแก8การท่ี
เรือจะเข+าหรือออกจากท8าเรือน้ัน 
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(๘) การกระทําของโจรสลัด 
(๙) ความผิดของผู+ส8งของหรือผู+รับตราส8ง เช8น การบรรจุหีบห8อ หรือรวมมัดไม8ม่ันคง

แข็งแรงหรือไม8เหมาะสมกับสภาพแห8งของ การทําเคร่ืองหมายท่ีของหรือหีบห8อไม8ชัดเจนหรือไม8
เพียงพอ 

(๑๐) สภาพแห8งของน้ันเอง 
(๑๑) ความชํารุดบกพร8องของเรือท่ีแฝงอยู8ภายในซึ่งไม8อาจพบเห็นหรือทราบได+ด+วย

การตรวจสอบอย8างระมัดระวังและโดยใช+ฝ2มือเท8าท่ีเป1นธรรมดาและสมควรจะต+องใช+สําหรับผู+
ประกอบอาชีพตรวจเรือ 

(๑๒) ความผิดพลาดในการเดินเรืออันเกิดจากความบกพร8องในการปฏิบัติหน+าท่ี
หรือตามคําสั่งของผู+นําร8อง 

(๑๓) เหตุอ่ืนใดท่ีมิใช8ความผิดหรือประมาทเลินเล8อหรืออยู8ในความรู+เห็นของผู+ขนส8ง 
และมิใช8ความผิดหรือประมาทเลินเล8อของตัวแทนหรือลูกจ+างของผู+ขนส8ง 

 
มาตรา ๕๓  ผู+ขนส8งไม8ต+องรับผิดเพ่ือการสูญหาย เสียหาย หรือส8งมอบชักช+า อัน

เกิดจากอัคคีภัย เว+นแต8ผู+ใช+สิทธิเรียกร+องจะพิสูจนJได+ว8า อัคคีภัยน้ันเกิดข้ึนจากความผิด หรือประมาท
เลินเล8อของผู+ขนส8งหรือตัวแทนหรือลูกจ+างของผู+ขนส8ง 

 
มาตรา ๕๔  ผู+ขนส8งไม8ต+องรับผิดเพ่ือการสูญหาย เสียหาย หรือส8งมอบชักช+า อัน

เป1นผลจากการใช+มาตรการต8าง ๆ ท่ีพึงกระทําเพ่ือระงับอัคคีภัย หรือหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาผล
เสียหายจากอัคคีภัย เว+นแต8ผู+ใช+สิทธิเรียกร+องจะพิสูจนJได+ว8าเป1นความผิด หรือประมาทเลินเล8อของผู+
ขนส8งหรือตัวแทนหรือลูกจ+างของผู+ขนส8งในการใช+มาตรการดังกล8าว 

 
มาตรา ๕๕  ผู+ขนส8งไม8ต+องรับผิดเพ่ือการสูญหาย เสียหาย หรือส8งมอบชักช+า ถ+า

พิสูจนJได+ว8าการสูญหาย เสียหาย หรือส8งมอบชักช+าน้ันเป1นผลจากการใช+มาตรการท้ังปวง เพ่ือ
ช8วยชีวิตมนุษยJในทะเล หรือจากการใช+มาตรการอันสมควรเพ่ือช8วยทรัพยJสินในทะเล แต8ผู+ขนส8งยังคง
ต+องรับผิดตามส8วนของตนในการเฉลี่ยความเสียหายท่ัวไป ถ+ามี 

 
มาตรา ๕๖  ในการขนส8งสัตวJมีชีวิต ผู+ขนส8งไม8ต+องรับผิดเพ่ือการสูญหาย เสียหาย 

หรือส8งมอบชักช+าอันเป1นผลจากภัยซึ่งมีลักษณะพิเศษท่ีมีประจําอยู8ในการขนส8งสัตวJมีชีวิตหรือจาก
สภาพของสัตวJน้ันเอง ถ+าพิสูจนJได+ว8า 

(๑) ผู+ขนส8งได+ปฏิบัติตามคําแนะนําเก่ียวกับสัตวJน้ันโดยเฉพาะท่ีผู+ส8งของได+ให+ไว+แก8
ตนแล+ว และ 

(๒) ในพฤติการณJแห8งกรณีเช8นน้ัน การสูญหาย เสียหาย หรือส8งมอบชักช+า อาจเกิด
จากภัยหรือสภาพของสัตวJดังกล8าวได+ 

ความในวรรคหน่ึงมิให+ใช+บังคับถ+าพิสูจนJได+ว8า การสูญหาย เสียหายหรือส8งมอบ
ชักช+าไม8ว8าท้ังหมดหรือบางส8วน เป1นผลจากความผิดหรือประมาทเลินเล8อของผู+ขนส8งหรือตัวแทนหรือ
ลูกจ+างของผู+ขนส8ง 
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มาตรา ๕๗  ถ+าของท่ีขนส8งเป1นเงินตรา ธนาคารบัตร ต๋ัวเงิน พันธบัตร ใบหุ+น ใบหุ+น
กู+ ประทวนสินค+า อัญมณีหรือของมีค8าอย8างอ่ืน ผู+ขนส8งไม8ต+องรับผิดเพ่ือการสูญหายหรือเสียหายแห8ง
ของดังกล8าว เว+นแต8ผู+ส8งของจะได+แจ+งให+ผู+ขนส8งทราบถึงสภาพและราคาของน้ันในเวลาท่ีนําของมา
มอบให+ 

ในกรณีที่แจ+งราคาของไว+ ให+ผู+ขนส8งรับผิดเพียงไม8เกินราคาท่ีแจ+งไว+น้ัน 
 

หมวด ๖ 
ข+อจํากัดความรับผิดของผู+ขนส8งและการคิดค8าเสียหาย 

   
 

มาตรา ๕๘  ภายใต+บังคับมาตรา ๖๐ ในกรณีท่ีของซึ่งผู+ขนส8งได+รับมอบหมายสูญ
หายหรือเสียหายไม8ว8าท้ังหมดหรือบางส8วน ให+จํากัดความรับผิดของผู+ขนส8งไว+เพียงหน่ึงหม่ืนบาทต8อ
หน่ึงหน8วยการขนส8ง หรือกิโลกรัมละสามสิบบาทต8อนํ้าหนักสุทธิแห8งของน้ัน แล+วแต8เงินจํานวนใดจะ
มากกว8า 

ในกรณีท่ีคํานวณราคาของท่ีสูญหายหรือเสียหายได+ตามมาตรา ๖๑ และปรากฏว8า 
ราคาของน้ันตํ่ากว8าท่ีจํากัดความรับผิดไว+ตามวรรคหน่ึง ให+ถือเอาตามราคาท่ีคํานวณได+น้ัน 

ในกรณีที่มีการส8งมอบของชักช+า ให+จํากัดความรับผิดของผู+ขนส8งไว+เพียงสองเท8าคร่ึง
ของค8าระวางแห8งของเฉพาะท่ีส8งมอบชักช+า แต8รวมกันต+องไม8เกินค8าระวางท้ังหมดตามสัญญารับขน
ของทางทะเล 

ในกรณีท่ีผู+ขนส8งต+องรับผิดท้ังตามวรรคหน่ึงและวรรคสามโดยมีหน8วยการขนส8ง
เดียวกันเป1นมูลแห8งความรับผิด ให+จํากัดความรับผิดของผู+ขนส8งไว+ไม8เกินจํานวนเงินท่ีกําหนดตาม
วรรคหน่ึง 

 
มาตรา ๕๙  ในการคํานวณว8าเงินจํานวนใดจะมากกว8าตามมาตรา ๕๘ วรรคหน่ึง 

ให+ใช+หลักเกณฑJดังต8อไปน้ี 
(๑) ในกรณีท่ีมีการรวมของหลายหน8วยการขนส8งเป1นหน8วยการขนส8งเดียวกัน ไม8ว8า

จะมีการใช+ภาชนะขนส8งบรรจุหรือรองรับหรือไม8ก็ตาม ถ+าระบุจํานวนและลักษณะของหน8วยการขนส8ง
ท่ีรวมกันน้ันไว+ในใบตราส8ง ให+ถือว8าของตามใบตราส8งน้ันมีจํานวนหน8วยการขนส8งตามท่ีระบุไว+น้ัน แต8
ถ+ามิได+ระบุ ให+ถือว8าของท้ังหมดท่ีรวมเป1นหน8วยการขนส8งเดียวกันน้ันเป1นหน่ึงหน8วยการขนส8ง 

(๒) ในกรณีที่ตัวภาชนะขนส8งสูญหายหรือเสียหาย ถ+าผู+ขนส8งไม8ได+เป1นเจ+าของหรือผู+
จัดหาภาชนะขนส8งน้ัน ให+ถือว8าภาชนะขนส8งอันหน่ึงเป1นของหน่ึงหน8วยการขนส8งอีกต8างหากจากของ
ท่ีอยู8ในหรือบนภาชนะขนส8งน้ัน 

 
มาตรา ๖๐  การจํากัดความรับผิดของผู+ขนส8งตามมาตรา ๕๘ มิให+ใช+บังคับแก8กรณี

ดังต8อไปน้ี 
(๑) การสูญหาย เสียหาย หรือส8งมอบชักช+าท่ีเกิดข้ึนน้ันเป1นผลจากการท่ีผู+ขนส8ง

หรือตัวแทนหรือลูกจ+างของผู+ขนส8งกระทําหรืองดเว+นกระทําการโดยมีเจตนาท่ีจะให+เกิดการสูญหาย 
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เสียหาย หรือส8งมอบชักช+า หรือโดยละเลยหรือไม8เอาใจใส8 ท้ังท่ีรู+ว8าการสูญหาย เสียหาย หรือส8งมอบ
ชักช+าน้ันอาจเกิดข้ึนได+ 

(๒) ผู+ส8งของและผู+ขนส8งตกลงกันกําหนดความรับผิดของผู+ขนส8งไว+มากกว8าท่ีกําหนด
ไว+ในมาตรา ๕๘ โดยระบุไว+ในใบตราส8ง 

(๓) ผู+ขนส8งได+จดแจ+งรายการใด ๆ ไว+ในใบตราส8งตามท่ีผู+ส8งของแจ+ง หรือจัดให+โดย
ไม8บันทึกข+อสงวนเก่ียวกับรายการน้ันไว+ในใบตราส8ง  ท้ังน้ี โดยมีเจตนาท่ีจะฉ+อฉลผู+รับตราส8งหรือ
บุคคลภายนอกซึ่งกระทําการโดยเช่ือรายการในใบตราส8งน้ัน 

(๔) ผู+ส8งของได+แจ+งราคาของท่ีขนส8งให+ผู+ขนส8งทราบและผู+ขนส8งยอมรับ โดยแสดง
ราคาของน้ันไว+ในใบตราส8ง 

ในกรณีตาม (๔) น้ี ถ+าราคาท่ีคํานวณได+ตามมาตรา ๖๑ ตํ่ากว8าราคาท่ีแสดงไว+ในใบ
ตราส8ง ให+ผู+ขนส8งรับผิดเพียงเท8าราคาท่ีคํานวณได+น้ัน และถ+าราคาท่ีคํานวณได+ตามมาตรา ๖๑ สูงกว8า
ราคาท่ีแสดงไว+ในใบตราส8ง ให+ผู+ขนส8งรับผิดเพียงเท8าราคาท่ีแสดงไว+ในใบตราส8ง 

 
มาตรา ๖๑  การคํานวณราคาของท่ีสูญหายหรือเสียหายตามมาตรา ๕๘ ให+ใช+

หลักเกณฑJดังน้ี 
(๑) ถ+าของสูญหายหรือเสียหายท้ังหมด ให+คํานวณเท8ากับราคาท่ีของน้ันจะพึงมีใน

เวลาท่ีพึงส8งมอบ ณ ท8าปลายทาง 
(๒) ถ+าของสูญหายหรือเสียหายบางส8วน ให+คํานวณตามส8วนโดยเทียบกับราคาของ

อย8างเดียวกันและคุณภาพเท8าเทียมกันท่ียังเหลืออยู8ในเวลาส8งมอบ ณ ท8าปลายทาง 
 
 

ผู+รับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันทJ  ป4นยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีประมวลกฎหมายแพ8งและ
พาณิชยJ บรรพ ๓ ลักษณะ ๘ เร่ืองรับขน มาตรา ๖๐๙ วรรคสอง บัญญัติว8า “การรับขนของทางทะเล
ท8านให+บังคับตามกฎหมายและกฎข+อบังคับว8าด+วยการน้ัน” จึงจําเป1นต+องบัญญัติกฎหมายว8าด+วยการ
รับขนของทางทะเลข้ึนโดยเฉพาะ แต8ในทางปฏิบัติต+องนําหลักสากลเร่ืองการรับขนของทางทะเลมาใช+
ทําให+บุคคลท่ีเก่ียวข+องกับธุรกิจในการส8งของและรับขนของทางทะเลไม8มีความแน8ใจได+ว8าตนมีสิทธิ
และหน+าท่ีเพียงใด เม่ือมีกรณีพิพาทหรือมีการฟKองร+องเป1นคดีกันในศาล ก็เป1นการยากแก8การพิสูจนJ
ถึงความรับผิดของคู8กรณี อน่ึง การขนของทางทะเลในระยะเวลาท่ีผ8านมาได+ขยายตัวข้ึนอย8างรวดเร็ว 
ดังจะเห็นได+จากสินค+าเข+าหรือสินค+าส8งออกของไทยมีปริมาณและมูลค8าเพ่ิมมากข้ึนทุกป2 และการ
ขนส8งสินค+าชายฝ4Zงทางทะเลไทยก็มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนเป1นลําดับ สมควรท่ีประเทศไทยจะต+องมี
กฎหมายว8าด+วยการรับขนของทางทะเลให+เป1นการแน8นอนตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ8ง
และพาณิชยJ อันจะเป1นผลให+การประกอบธุรกิจการขนของทะเลเป1นไปโดยราบร่ืนและขจัดป4ญหาซึ่ง
จะเกิดข้ึนแก8ทุกฝOาย ท้ังจะเป1นการส8งเสริมการพัฒนากิจการพาณิชยJนาวีของประเทศอีกทางหน่ึงด+วย  
จึงจําเป1นต+องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองกฎหมายไทย 
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 


