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พระราชบัญญัติ 
การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

เปนปที่  ๖๐  ในรัชกาลปจจุบนั 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ  ให

ประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา   ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  
พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
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มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย   กฎ   และขอบังคับอื่น   ในสวนที่มีบัญญั ติไวแลวใน
พระราชบัญญัตินี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ”  หมายความวา  การรับขนของโดยมีรูปแบบการขนสง 

ที่แตกตางกันต้ังแตสองรูปแบบขึ้นไปภายใตสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบฉบับเดียว  โดยขนสง
จากสถานที่ซ่ึงผูประกอบการขนสงตอเนื่องไดรับมอบของในประเทศหนึ่งไปยังสถานที่ซ่ึงกําหนดให
เปนสถานที่สงมอบของในอีกประเทศหนึ่ง 

การดําเนินการรับหรือสงมอบของตามที่ระบุไวในสัญญาขนสงรูปแบบเดียวไมถือวาเปนการ
ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

“ผูประกอบการขนสงตอเนื่อง”  หมายความวา บุคคลซ่ึงเปนคู สัญญาขนสงตอเนื่องหลาย
รูปแบบในฐานะตัวการและเปนผูรับผิดชอบในการปฏิบัติการขนสงตามสัญญา  ไมวาการทําสัญญานั้น
จะทําดวยตนเองหรือโดยบุคคลที่ตนมอบหมาย แตไมรวมถึงบุคคลที่กระทําการในฐานะตัวแทนหรือทํา
การแทนผูตราสงหรือผูขนสงที่มีสวนรวมในการปฏิบัติการขนสงดังกลาว 

“ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียน”  หมายความวา  ผูประกอบการขนสงตอเนื่องที่ได
จดทะเบียนตามมาตรา  ๔๑  หรือมาตรา  ๔๘ หรือไดจดแจงตามมาตรา  ๔๕ 

“ผูขนสง”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงทําการหรือรับที่จะทําการขนสงไมวาทั้งหมดหรือแตเพียง
บางสวน ไมวาจะเปนบุคคลเดียวกันกับผูประกอบการขนสงตอเนื่องหรือไมก็ตาม 

“ผูตราสง”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงเปนคูสัญญากับผูประกอบการขนสงตอเนื่องในสัญญา
ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

“ผูรับตราสง”  หมายความวา   บุคคลซ่ึงมีสิทธิในการรับของจากผูประกอบการขนสงตอเนื่อง
ตามที่ระบุไวในใบตราสงตอเนื่อง 

“ใบตราสงตอเนื่อง”  หมายความวา  เอกสารที่ผูประกอบการขนสงตอเนื่องออกใหแกผูตราสง
เพื่อเปนหลักฐานแหงสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ โดยมีสาระสําคัญแสดงวาผูประกอบการขนสง
ตอเนื่องไดรับมอบของตามที่ระบุในใบตราสงตอเนื่องและผูประกอบการขนสงตอเนื่องรับที่จะสงมอบ
ของดังกลาวใหแกผูรับตราสง  หรือบุคคลผูมีสิทธิรับของตามมาตรา  ๒๒  นั้น 
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“รับมอบของ”  หมายความวา  การที่ผูประกอบการขนสงตอเนื่องไดรับของเพื่อขนสงของให
ตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

“สงมอบของ”  หมายความวา  ผูประกอบการขนสงตอเนื่องไดกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง  
ดังตอไปนี้ 

(ก) มอบของใหแกผูรับตราสง 
(ข) นําของไปไวในเงื้อมมือของผูรับตราสงตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบหรือตาม

กฎหมายหรือประเพณีทางการคาที่ถือปฏิบัติกันอยู  ณ  สถานที่สงมอบแลว  หรือ 
(ค) มอบของใหแกเจาหนาที่หรือบุคคลใด  ๆ  ซ่ึงกฎหมายหรือกฎขอบังคับที่ใชอยู  ณ  

สถานที่สงมอบกําหนดใหผูประกอบการขนสงตอเนื่องตองสงมอบของให 
“หนวยสิทธิพิเศษถอนเงิน”  หมายความวา  หนวยสิทธิพิเศษถอนเงินตามกฎหมายวาดวย 

การใหอํานาจและกําหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ 

“ของ”  หมายความวา  สังหาริมทรัพย  สัตวมีชีวิต  รวมทั้งภาชนะขนสงที่ผูประกอบการขนสง
ตอเนื่องมิไดเปนผูจัดหามา ไมวาของเหลานั้นจะบรรทุกหรือไดบรรทุกไวบนหรือใตปากระวาง 

“ภาชนะขนสง”  หมายความวา  ตูสินคา  ไมรองสินคาหรือส่ิงอื่นที่ใชบรรจุของหรือรองรับ
ของ  หรือใชรวมหนวยการขนสงของหลายหนวยเขาดวยกัน  หรือภาชนะหรือบรรจุภัณฑอยางอื่นที่มี
ลักษณะทํานองเดียวกัน  เพื่อประโยชนในการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

“หนวยการขนสง”  หมายความวา  หนวยแหงของที่ขนสงซ่ึงนับเปนหนึ่ง  และแตละหนวยอาจ
ทําการขนสงไปตามลําพังได  เชน  กระสอบ  ชิ้น  ถัง  ตู  มวน  ลัง  ลูก  หอ  หีบ  อัน  หรือหนวยที่
เรียกชื่ออยางอื่น 

“เปนหนังสือ”  หมายความรวมถึงโทรเลข  โทรพิมพ  โทรสารหรือวิธีการอยางอื่นซ่ึงพิมพ  
บันทึก  ทําซํ้าหรือสงขอความโดยทางเครื่องกลหรืออเิล็กทรอนิกส หรือเครื่องมือเครื่องใชอยางอื่นที่มี
ไวใชตามวัตถุประสงคดังกลาว 

“ใบทะเบียน”  หมายความวา  ใบทะเบียนผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบรวมทั้ง 
ใบจดแจงหรือใบทะเบียนการต้ังตัวแทนตามพระราชบัญญัตินี้ 
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“นายทะเบียน”  หมายความวา  อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีหรือพนกังานเจาหนาที่
ซ่ึงอธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่นายทะเบียน 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีซ่ึงนายทะเบียน
แตงต้ังเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ สัญญารับขนของภายในราชอาณาจักรโดยมีรูปแบบการขนสงที่แตกตางกัน

ต้ังแตสองรูปแบบขึ้นไปภายใตสัญญารับขนของฉบับเดียว  คูสัญญาอาจตกลงกันเปนหนังสือวาใหนํา
บทบัญญัติในหมวด  ๑  วาดวยสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบตามพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับก็ได 

มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งกําหนดกิจการ
อื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  ใหใชบังคับได 
 

หมวด  ๑ 
สัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

 
 

สวนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๗ สัญญาขนสงตอ เนื่องหลายรูปแบบ   คือ   สัญญาซึ่งผูตราสง   ตกลงให
ผูประกอบการขนสงตอเนื่อง  ดําเนินการหรือจัดใหมีการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบและผูตราสงตกลง
ที่จะชําระคาระวางใหแกผูประกอบการขนสงตอเนื่อง 

มาตรา ๘ ขอกําหนดใดในสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบซึ่งมีวัตถุประสงคหรือมีผล
ไมวาโดยตรงหรือโดยปริยาย  เปนการปลดเปลื้องหนาที่หรือความรับผิดของผูประกอบการขนสง
ตอเนื่องหรือทําให เส่ือมสิทธิแกผูตราสงหรือผู รับตราสงตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้   
ใหขอกําหนดนั้นเปนโมฆะ 
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ขอกําหนดที่เปนโมฆะตามวรรคหนึ่งไมกระทบกระทั่งถึงความสมบูรณของขอกําหนดอื่นใน
สัญญานั้น  และใหถือวาคูสัญญาไดเจตนาใหขอกําหนดอื่นนั้นแยกออกตางหากจากขอกําหนดที่เปน
โมฆะตามวรรคหนึ่ง 

บทบัญญัติในมาตรานี้ไมตัดสิทธิคูสัญญาที่จะตกลงกันกําหนดหนาที่และความรับผิดของ
ผูประกอบการขนสงตอเนื่อง  ใหมากกวาที่บัญญัติไวในหมวดนี้ 

มาตรา ๙ บทบัญญัติในหมวดนี้ไมกระทบถึงสิทธิและหนาที่ในการเฉลี่ยความเสียหาย
ทั่วไป  ตามที่กําหนดไวในสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบหรือตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวย
การนั้น 

มาตรา ๑๐ ในการทําสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  ผูประกอบการขนสงตอเนื่อง
จะตองออกใบตราสงตอเนื่องใหแกผูตราสงเมื่อไดรับมอบของ 

ใบตราสงตอเนื่องอาจเปนชนิดโอนใหกันไดหรือชนิดหามโอน  ทั้งนี้  แลวแตผูตราสงจะเลือก 
ผูประกอบการขนสงตอเนื่องหรือบุคคลอื่นที่ผูประกอบการขนสงตอเนื่องมอบหมายจะตอง 

ลงลายมือชื่อในใบตราสงตอเนื่อง 
การลงลายมือชื่อตามวรรคสามใหหมายความรวมถึงการลงลายมือชื่อที่ปรากฏในเอกสารทาง

โทรสาร  การปรุเอกสาร  การประทับตรา  การใชสัญลกัษณ  หรือการลงลายมือชื่อโดยใชเคร่ืองกลหรือ
ระบบอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใด  ทั้งนี้  ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น 

มาตรา ๑๑ ใบตราสงตอเนื่องพึงแสดงรายการดังตอไปนี้ 
(๑) ลักษณะทั่วไปแหงของ เคร่ืองหมายที่ จําเปนเพื่อบงตัวของ  ขอความที่แจงสถานะ

อันตราย  สภาพการเนาเสียงายแหงของ  หากจะตองมี  และจํานวนหนวยการขนสง  น้ําหนักรวม 
หรือปริมาณอยางอื่นแหงของ  ทั้งนี้  ตามที่ผูตราสงแจงหรือจัดให 

(๒) สภาพแหงของเทาที่เห็นไดจากภายนอก 
(๓) ชื่อและสํานักงานใหญของผูประกอบการขนสงตอเนื่อง 
(๔) ชื่อผูตราสง 
(๕) ชื่อผูรับตราสง ถาผูตราสงระบุไว 
(๖) สถานที่และวันที่ผูประกอบการขนสงตอเนื่องรับมอบของ 
(๗) สถานที่สงมอบของ 
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 (๘) วันที่หรือระยะเวลาสงมอบของ  ณ  สถานที่สงมอบ  ถาคูสัญญาจะไดตกลงกันไวโดย 
ชัดแจง 

 (๙) ขอความระบุวาใบตราสงตอเนื่องเปนชนิดโอนใหกันไดหรือชนิดหามโอน 
(๑๐) สถานที่และวันที่ออกใบตราสงตอเนื่อง 
(๑๑) ลายมือชื่อของผูประกอบการขนสงตอเนื่องหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย 
(๑๒) คาระวางเทาที่ผูรับตราสงจะตองชําระซ่ึงรวมถึงสกุลเงินที่จะตองชําระหรือคาระวาง

สําหรับแตละรูปแบบการขนสง  หรือขอความแสดงวาผูรับตราสงเปนผูชําระคาระวางตามที่คูสัญญาได
ตกลงกันไว 

(๑๓) เสนทางที่จะใชขนสง  รูปแบบการขนสง และสถานที่เปลี่ยนถายพาหนะ  ถาทราบถึง
รายละเอียดดังกลาวเมื่อออกใบตราสงตอเนื่อง 

(๑๔) รายละเอียดอื่นใดที่คูสัญญาตกลงใหแสดงไวในใบตราสงตอเนื่อง 
ในกรณีที่ใบตราสงตอเนื่องใดที่ออกโดยผูประกอบการขนสงตอเนื่องมีรายการไมครบตามที่

ระบุไวในวรรคหนึ่ง  ใหใบตราสงตอเนื่องนั้นยังคงมีฐานะทางกฎหมายเปนใบตราสงตอเนื่อง  หากมี
ขอความครบลักษณะเปนใบตราสงตอเนื่องตามมาตรา  ๔ 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่ผูประกอบการขนสงตอเนื่องมิไดทําบันทึกเปนขอสงวนไวในใบตรา
สงตอเนื่องโดยระบุถึงขอที่ไมตรงกับความจริง  เหตุแหงความสงสัยหรือพฤติการณที่ไมอาจตรวจสอบ
ความถูกตองแทจริงได  แลวแตกรณีหรือมิไดระบุขอความไวในใบตราสงตอเนื่องอยางชัดแจง  เชน  
ระบุวา  “ผูตราสงเปนผูชั่งน้ําหนัก  บรรทุก  และตรวจนับ”  “ผูตราสงเปนผูบรรจุตูสินคา”  หรือขอความ
อื่นในลักษณะเดียวกัน  ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูประกอบการขนสงตอเนื่องไดรับมอบของไวตาม
สภาพที่ระบุไวในใบตราสงตอเนื่องนั้น 

มาตรา ๑๓ ถามิไดมีการบันทึกไวในใบตราสงตอเนื่องตามมาตรา  ๑๒  และถาใบตราสง
ตอเนื่องหรือขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสตามใบตราสงตอเนื่องไดโอนหรือสงไปยังผู รับตราสงหรือ
บุคคลภายนอก  ซ่ึงไดทราบและกระทําการโดยสุจริตโดยเชื่อตามขอความในใบตราสงตอเนื่องนั้น   
หามมิใหพิสูจนเปนอยางอื่น 
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มาตรา ๑๔ เมื่อไดออกใบตราสงตอเนื่องใหแกกันไว  ความสัมพันธระหวางผูประกอบการ
ขนสงตอเนื่องกับผูรับตราสงในเร่ืองทั้งหลายเกี่ยวกับการขนสงของที่ระบุไวในใบตราสงตอเนื่องนั้น  
ใหเปนไปตามขอกําหนดในใบตราสงตอเนื่อง 

มาตรา ๑๕ ใหนําบทบัญญัติทั้งหลายในกฎหมายวาดวยการรับขนของทางทะเลในสวนที่
เกี่ยวกับใบตราสงมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

สวนที่  ๒ 
หนาที่และความรับผิดของผูตราสง 

 
 

มาตรา ๑๖ เมื่อผูประกอบการขนสงตอเนื่องไดรับมอบของจากผูตราสงหรือจากบุคคลอื่น
ในนามผูตราสงไวแลว  ใหถือวา  ผูตราสงไดรับรองความถูกตองในรายละเอียดตาง ๆ  เกี่ยวกับสภาพ
แหงของ  เคร่ืองหมาย  เลขหมาย  น้ําหนัก  ปริมาตร  และปริมาณแหงของที่ขนสงนั้น ตลอดจนลักษณะ
อันตรายแหงของที่ตนไดแจงไวแกผูประกอบการขนสงตอเนื่องหรือจัดใหผูประกอบการขนสงตอเนื่อง
เพื่อบันทึกไวในใบตราสงตอเนื่อง 

ถามีความเสียหายใด ๆ  เกิดข้ึนเนื่องจากการแจงขอความไมถูกตองตรงตามรายละเอียด 
ตามวรรคหนึ่งที่ผูตราสงไดแจงไวหรือจัดใหผูประกอบการขนสงตอเนื่องเพื่อบันทึกไวในใบตราสง
ตอเนื่อง  ผูตราสงตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูประกอบการขนสงตอเนื่อง  แมวาผูตราสงจะได
โอนใบตราสงตอเนื่องนั้นใหแกบุคคลภายนอกไปแลวก็ตาม  แตทั้งนี้  ผูประกอบการขนสงตอเนื่อง
ยังคงตองรับผิดตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบตอบุคคลภายนอกนั้น 

มาตรา ๑๗ ผูตราสงตองทําเคร่ืองหมายหรือปดปายของที่มีสภาพอันกอใหเกิดอันตรายได
ตามอนุสัญญาระหวางประเทศและตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อใหรูวาของนั้นมีอันตราย 

มาตรา ๑๘ เมื่อผูตราสงไดมอบของที่มีสภาพอันกอใหเกิดอันตรายไดใหแกผูประกอบการ
ขนสงตอเนื่องหรือบุคคลที่ทําการแทนผูประกอบการขนสงตอเนื่อง  ผูตราสงตองแจงสภาพอันตราย
แหงของนั้นและขอควรระวังตาง ๆ  ถามี  หากผูตราสงไมแจงสภาพอันตรายแหงของและผูประกอบการ
ขนสงตอเนื่องไมทราบ  ใหสิทธิและหนาที่ของผูตราสงและผูประกอบการขนสงตอเนื่อง  มีดังตอไปนี้ 
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(๑) ผูตราสงตองรับผิดในความเสียหายหรือคาใชจายทั้งปวงอันเกิดข้ึนหรือเปนผลเนื่องจาก
การขนสงของนั้น 

(๒) ไมวาเวลาใด ๆ  ผูประกอบการขนสงตอเนื่องหรือบุคคลที่ทําการแทนผูประกอบการ
ขนสงตอเนื่องอาจขนถายของนั้นออกจากพาหนะที่ขนสง   ทําลาย หรือทําใหหมดฤทธิ์   ตามความ
จําเปนแหงกรณีได  โดยไมตองชดใชคาสินไหมทดแทน 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกบุคคลที่ไดทราบถึงสภาพอันตรายแหงของที่ขนสงนั้นแลว  
เมื่อไดรับมอบของ 

มาตรา ๑๙ แมวาผูตราสงจะไดปฏิบัติตามมาตรา  ๑๘  แลว  แตถาปรากฏในภายหลังวา 
ของนั้นเปนอันตราย  หรือเปนอันตรายใกลจะถึงแกชีวิตหรือทรัพยสิน  หรือจะเปนอันตรายอยางแนชัด
ผูประกอบการขนสงตอเนื่องหรือบุคคลที่ทําการแทนผูประกอบการขนสงตอเนื่อง  อาจขนถายของนั้น
ออกจากพาหนะที่ขนสง  ทําลาย  หรือทําใหหมดฤทธิ์ตามความจําเปนแหงกรณีได  โดยไมตองชดใช 
คาสินไหมทดแทน  แตผูประกอบการขนสงตอเนื่องยังตองรับผิดตามสวนของตนในการเฉลี่ยความ
เสียหายทั่วไปหรือในกรณีที่ตองรับผิดตามมาตรา  ๒๐ 

 

สวนที่  ๓ 
หนาที่และความรับผิดของผูประกอบการขนสงตอเนื่อง 

 
 

มาตรา ๒๐ ภายใตบังคับมาตรา  ๒๗  ผูประกอบการขนสงตอเนื่องตองรับผิดเพื่อความ
เสียหายอันเปนผลจากการที่ของสูญหาย  เสียหายหรือสงมอบชักชา  ถาเหตุแหงการสูญหาย  เสียหาย
หรือสงมอบชักชานั้นไดเกิดข้ึนต้ังแตเวลาที่ผูประกอบการขนสงตอเนื่องรับมอบของจนถึงเวลาที่ได 
สงมอบของนั้น  เวนแตผูประกอบการขนสงตอเนื่องจะพิสูจนไดวาตนหรือลูกจาง  ตัวแทนของตนหรือ
บุคคลอื่นใดซึ่งตนไดใชบริการ  เพื่อปฏิบัติตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  ไดใชมาตรการทั้ง
ปวงซ่ึงจําเปนตองกระทําเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุแหงการสูญหาย  เสียหายหรือสงมอบชักชารวมทั้งผลที่
เกิดข้ึนจากเหตุนั้น 

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องไมตองรับผิดเพื่อความเสียหายใด ๆ  อันเปนผลจากการสงมอบ
ชักชา  เวนแตผูตราสงจะไดแจงกอนที่ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจะรับมอบของวา  หากมีการสงมอบ
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ชักชา  ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจะตองรับผิดในความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนและผูประกอบการขนสง
ตอเนื่องไดยินยอมที่จะรับผิดในความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกอนรับมอบของ 

มาตรา ๒๑ การสงมอบชักชา  คือ 
(๑) ในกรณีที่มีการตกลงกําหนดเวลาสงมอบไวอยางชัดแจง  ผูประกอบการขนสงตอเนื่อง

ไมไดสงมอบของภายในกําหนดเวลานั้น 
(๒) ในกรณีที่ไมมีการตกลงกําหนดเวลาสงมอบไว  ผูประกอบการขนสงตอเนื่องไมได 

สงมอบของภายในกําหนดเวลาอันควรที่จะสงมอบตามหนาที่อันพึงปฏิบัติ  ทั้งนี้  ใหคํานึงถึงพฤติการณ
แหงกรณีประกอบดวย 

มาตรา ๒๒ ผูประกอบการขนสงตอเนื่องมีหนาที่ตองดําเนินการสงมอบของดังตอไปนี้ 
(๑) ถาใบตราสงตอเนื่องเปนชนิดโอนใหกันไดประเภทออกใหแกผูถือ  ใหผูประกอบการ

ขนสงตอเนื่องสงมอบของแกบุคคลซ่ึงเวนคืนตนฉบับใบตราสงตอเนื่องฉบับใดฉบับหนึ่ง 
(๒) ถาใบตราสงตอเนื่องเปนชนิดโอนใหกันไดประเภทออกใหแกบุคคลเพื่อเขาสั่ง   

ใหผูประกอบการขนสงตอเนื่องสงมอบของแกบุคคลซ่ึงไดเวนคืนตนฉบับใบตราสงตอเนื่องฉบับใด
ฉบับหนึ่ง  ซ่ึงไดสลักหลังโดยชอบ 

(๓) ถาใบตราสงตอเนื่องเปนชนิดโอนให กันไดประเภทออกใหแกบุคคลโดยนาม   
ใหผูประกอบการขนสงตอเนื่องสงมอบของแกบุคคลซ่ึงมีชื่อระบุในใบตราสงตอเนื่องเมื่อไดมีการ
พิสูจนถึงความถูกตองของตัวบุคคลและไดรับการเวนคืนตนฉบับใบตราสงตอเนื่องฉบับใดฉบับหนึ่ง
จากบคุคลดังกลาว  แตถามีการโอนใบตราสงตอเนื่องดังกลาวตอไปเปนประเภทเพื่อเขาสั่งหรือโดยการ
สลักหลังลอยใหนําความใน  (๒)  มาใชบังคับ 

(๔) ถาใบตราสงตอเนื่องเปนชนิดหามโอน  ใหผูประกอบการขนสงตอเนื่องสงมอบของแก
บุคคลซ่ึงมีชื่อเปนผูรับตราสงในใบตราสงตอเนื่องเมื่อไดพิสูจนถึงความถูกตองของตัวบุคคลนั้นแลว 

ในกรณีที่ไมมีการออกเอกสารใด ๆ  ใหแกผูตราสง  ใหผูประกอบการขนสงตอเนื่องสงมอบ
ของแกบุคคลตามคําส่ังของผูตราสง  หรือตามคําส่ังของผูไดมาซ่ึงสิทธิของผูตราสงหรือของผูรับตราสง
ตามที่สัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบระบุไว 

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่หาตัวผู รับตราสงไมพบหรือผู รับตราสงปฏิเสธไมยอมรับของ
ผูประกอบการขนสงตอเนื่องตองบอกกลาวไปยังผูตราสงทันทีและถามเอาคําส่ังจากผูตราสง 
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หากมีพฤติการณขัดขวางไมสามารถจะบอกกลาวไปยังผูตราสงไดทันที  หรือไมอาจถามเอา
คําส่ังจากผูตราสงได  หรือผูตราสงละเลยไมสงคําส่ังนั้นมาในเวลาอันควรหรือสงมาเปนคําส่ังอันไมอาจ
ปฏิบัติได  หากของนั้นไดพนจากอารักขาภายใตบังคับกฎหมายวาดวยศุลกากรแลวใหผูประกอบการ
ขนสงตอเนื่องมีสิทธนิําของนั้นออกขาย  ทําลาย  หรือจัดการอยางใดอยางหนึ่งตามความเหมาะสมและ
จําเปน 

เมื่อไดจัดการตามวรรคสองแลว  ใหผูประกอบการขนสงตอเนื่องบอกกลาวแกผูตราสงโดยไม
ชักชา  เวนแตไมสามารถจะทําได  ถาผูประกอบการขนสงตอเนื่องละเลยไมบอกกลาวแกผูตราสง 
ใหผูประกอบการขนสงตอเนื่องรับผิดชอบชดใชคาเสียหายที่เกิดข้ึน 

ในกรณีที่ไดจัดการกับของตามวรรคสองแลว  ไดเงินจํานวนเทาใด ใหผูประกอบการขนสง
ตอเนื่องมีสิทธิหักเอาไวเปนคาระวาง  คาอุปกรณแหงคาระวางและคาใชจายอันเกิดข้ึนจากการจัดการนั้น  
ถายังมีเงินเหลือ   ใหสงมอบแกบุคคลซ่ึงมีสิทธิจะไดเงินนั้นโดยพลันหรือถาสงมอบไมได  ใหนําไป 
ฝากไว  ณ  สํานกังานวางทรัพย  แตถาเงินยังขาดอยูเทาใด  ผูตราสงตองรับผิดในสวนที่ขาดนั้น 

ในกรณีที่ไดทําลายหรือจัดการกับของตามวรรคสองแลวไมไดเงิน  ใหผูประกอบการขนสง
ตอเนื่องมีสิทธิเรียกคาใชจายอันเกิดข้ึนจากการจัดการดังกลาวเอากับผูตราสงได 

มาตรา ๒๔ เมื่อผูรับตราสงไดรับของหากปรากฏวามีการสูญหายบางสวนหรือเสียหาย 
และถาผูรับตราสงมิไดโตแยงเปนหนังสือแกผูประกอบการขนสงตอเนื่องถึงการสูญหายหรือสภาพของ
ความเสียหายแหงของที่ไดรับนั้น  ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูประกอบการขนสงตอเนื่องไดสงมอบของ
ถูกตองตามที่ระบุไวในใบตราสงตอเนื่อง 

ในกรณีที่การสูญหายหรือเสียหายไมเห็นประจักษ  ผูรับตราสงมีสิทธิโตแยงเปนหนังสือ
ภายในหกวันนับแตวันที่ไดรับของนั้น 

มาตรา ๒๕ ผูประกอบการขนสงตอเนื่องตองรับผิดเพื่อความเสียหายในการกระทําหรือ 
งดเวนการกระทําของลูกจางและตัวแทนของตน  และของบุคคลอื่นซ่ึงตนไดใชบริการเพื่อการปฏิบัติ
ตามสัญญารวมถึงลูกจางและตัวแทนของบุคคลอื่นนั้น  ซ่ึงไดกระทําไปในทางการที่จางหรือภายในขอบ
อํานาจแหงการเปนตัวแทนหรือในกิจการที่ไดใชบริการนั้น 

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ไดลวงพนกําหนดเวลาสงมอบของหรือกําหนดเวลาอันควรที่จะ 
สงมอบของแลวแตกรณี  ใหบุคคลผูมีสิทธิรับของมีสิทธิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
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(๑) รับของ 
(๒) รับของและเรียกคาเสียหายอันเปนผลมาจากการสงมอบชักชา  หรือ 
(๓) ไมรับของและเรียกคาเสียหายอันเปนผลมาจากการสงมอบชักชา 
ในกรณีที่กําหนดเวลาสงมอบของหรือกําหนดเวลาอันควรที่จะสงมอบของไดลวงพนไปแลว

ไมนอยกวาเกาสิบวันนับแตวันถึงกําหนดสงมอบของ  ใหถือวาของนั้นไดสูญหายโดยสิ้นเชิง  บุคคลผูมี
สิทธิรับของมีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนเสมือนวาของนั้นไดสูญหายโดยสิ้นเชิง  เวนแตจะปรากฏ
หลักฐานแสดงใหเห็นวาของนั้นยังมิไดสูญหาย 

ในกรณีที่ผูประกอบการขนสงตอเนื่องไดชําระคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนแกผูมีสิทธิรับ
ของแลว  ใหนําบทบัญญัติวาดวยการรับชวงสิทธิแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับ 

มาตรา ๒๗ ผูประกอบการขนสงตอเนื่องไมตองรับผิดเพื่อการสูญหาย  เสียหาย  หรือสง
มอบชักชา  ถาพิสูจนไดวาการสูญหาย  เสียหาย หรือสงมอบชักชานั้นเกิดข้ึนหรือเปนผลจาก 

(๑) เหตุสุดวิสัย 
(๒) การกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูตราสง  ผูรับตราสง  ผูแทนหรือตัวแทน

ของบุคคลดังกลาว 
(๓) การบรรจุหีบหอ  การทําเคร่ืองหมาย  หรือการระบุจํานวนของที่บกพรองหรือไม

เพียงพอ 
(๔) การยกขน  การบรรทุก  การขนถาย  การเก็บรักษาของโดยผูตราสง  ผูรับตราสง  ผูแทน

หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว 
(๕) สภาพแหงของนั้นเองหรือความชํารุดบกพรองที่แฝงอยูภายในของนั้น 
(๖) การนัดหยุดงาน  การปดงานงดจาง  การผละงาน  หรืออุปสรรคหรือเหตุขัดของในดาน

แรงงานดวยประการใด ๆ 
(๗) ในกรณีเปนของที่ขนสงทางทะเลหรือนานน้ําภายใน  เมื่อการสูญหาย  เสียหายหรือ 

สงมอบชักชาระหวางการขนสงเกิดข้ึนโดย 
 (ก) การกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอหรือความผิดพลาดในการเดินเรือหรือ

ในการบริหารจัดการเรือไมวาจะเปนการกระทําของนายเรือ  คนประจําเรือ  ผูนํารอง  หรือลูกจางของ 
ผูขนสง 
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 (ข) อัคคีภัย  เวนแตอัคคีภัยนั้นเกิดจากความผิดหรืออยูในความรูเห็นของผูขนสง 
อยางไรก็ตาม  ผูประกอบการขนสงตอเนื่องยังคงตองรับผิดในการสูญหาย  เสียหาย  หรือ 

สงมอบชักชาตาม  (๗)  อันเปนผลมาจากเรือไมอยูในสภาพที่สามารถเดินทะเลไดอยางปลอดภัย   เวนแต
ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจะพิสูจนใหเห็นไดวาตนไดกระทําการตามที่ควรจะตองกระทําในฐานะ
เชนนั้น  เพื่อใหเรืออยูในสภาพดังกลาวแลวเมื่อเร่ิมตนการเดินทาง 
 

สวนที่  ๔ 
ขอจํากัดความรับผิดของผูประกอบการขนสงตอเนื่องและการคิดคาเสียหาย 

 
 

มาตรา ๒๘ ภายใตบังคับมาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๒  ในกรณีที่ของซึ่ง
ผูประกอบการขนสงตอเนื่องไดรับมอบไวสูญหายหรือเสียหาย  ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  ใหจํากัด
ความรับผิดของผูประกอบการขนสงตอเนื่องไวเพียงหกรอยหกสิบหกจุดหกเจ็ดหนวยสิทธิพิเศษถอน
เงินตอหนึ่งหนวยการขนสง หรือสองหนวยสิทธิพิเศษถอนเงินตอหนึ่งกิโลกรัมของน้ําหนักทั้งหมด 
แหงของที่สูญหายหรือเสียหายแลวแตจํานวนเงินใดจะมากกวา 

ในกรณีที่คํานวณราคาคาเสียหายไดตามมาตรา  ๓๔  และปรากฏวาราคาของนั้นตํ่ากวาที่จํากัด
ความรับผิดไวตามวรรคหนึ่ง  ใหถือเอาตามราคาที่คํานวณไดนั้น 

ในกรณีที่ผูประกอบการขนสงตอเนื่องตองรับผิดในความเสียหายอันเปนผลจากการสงมอบ
ชักชาหรือความเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษนอกเหนือไปจากความเสียหายที่เกิดจากการสูญหาย
หรือเสียหายในของที่ขนสง ใหจํากัดความรับผิดทั้งหมดของผูประกอบการขนสงตอเนื่องไวเพียงไม
เกินคาระวางตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

ในกรณีที่ผูประกอบการขนสงตอเนื่องตองรับผิดทั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม  ใหจํากัด
ความรับผิดโดยรวมของผูประกอบการขนสงตอเนื่องไวไมเกินจํานวนเงินที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีการระบุจํานวนหนวยการขนสงไวในใบตราสงตอเนื่อง  ใหถือวา
ของตามใบตราสงตอเนื่องนั้นมีจํานวนหนวยการขนสงตามที่ระบุไว  แตในกรณีที่นําเอาสินคาซ่ึงบรรจุ
อยูในกระสอบ  ชิ้น  ถัง  ตู  มวน  ลัง  ลูก  หอ  หีบ  อัน  หรือหนวยที่เรียกชื่ออยางอื่น  มารวมบรรจุไว 
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ในภาชนะขนสงเดียวกันโดยมิไดระบุจํานวนหนวยการขนสงไว  ใหถือวาของทั้งหมดที่รวมอยูใน
ภาชนะขนสงนั้นเปนหนึ่งหนวยการขนสง 

ในกรณีที่ตัวภาชนะขนสงซ่ึงผูประกอบการขนสงตอเนื่องไมไดเปนเจาของหรือผูจัดหาได 
สูญหายหรือเสียหาย  ใหถือวาภาชนะขนสงนั้นเปนหนวยการขนสงอีกหนวยหนึ่งตางหากจากของที่อยู
ในหรือบนภาชนะขนสงนั้น 

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบไมไดระบุใหมีการขนสง 
ทางทะเลหรือการขนสงในนานน้ําภายในรวมอยูดวย  ใหจํากัดความรับผิดของผูประกอบการขนสง
ตอเนื่องไวแปดจุดสามสามหนวยสิทธิพิเศษถอนเงินตอหนึ่งกิโลกรัมของน้ําหนักทั้งหมดแหงของ 
ที่สูญหายหรือเสียหาย 

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏชัดวา   ของไดสูญหายหรือเสียหายในระหวางชวงหนึ่งชวงใด
ของการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบและในชวงนั้นมีกฎหมายภายในของประเทศที่ของนั้นไดสูญหาย
หรือเสียหายหรือมีอนุสัญญาระหวางประเทศที่กําหนดจํานวนเงินแหงการจํากัดความรับผิดของผูขนสง
ไวเปนอยางอื่น  ใหการจํากัดความรับผิดของผูประกอบการขนสงตอเนื่องสําหรับการสูญหายหรือ
เสียหายนั้นเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายภายในหรืออนุสัญญาระหวางประเทศดังกลาว 

มาตรา ๓๒ การจํากัดความรับผิดของผูประกอบการขนสงตอเนื่องมิใหใชบังคับแกกรณี
ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูตราสงไดแจงสภาพและราคาแหงของไวกอนที่ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจะรับ 
มอบของและผูประกอบการขนสงตอเนื่องไดจดแจงสภาพและราคาแหงของนั้นไวในใบตราสงตอเนื่อง
แลว 

(๒) การสูญหาย  เสียหาย หรือสงมอบชักชาที่เกิดข้ึนนั้นเปนผลจากการที่ผูประกอบการ
ขนสงตอเนื่อง  ลูกจาง  ตัวแทน  หรือบุคคลอื่นที่ผูประกอบการขนสงตอเนื่องไดใชบริการในการปฏิบัติ
ตามสัญญากระทําการหรืองดเวนกระทําการโดยจงใจที่จะใหเกิดการสูญหาย  เสียหาย  หรือสงมอบ
ชักชาหรือโดยละเลยไมเอาใจใสทั้งที่รูวาการสูญหาย  เสียหาย  หรือสงมอบชักชานั้นอาจเกิดข้ึนได 

มาตรา ๓๓ ภายใตบังคับมาตรา  ๓๒  ในกรณีที่มีการใชสิทธิเรียกรองตอทั้งผูประกอบการ
ขนสงตอเนื่องและลูกจาง  ตัวแทน  และบุคคลอื่นที่ผูประกอบการขนสงตอเนื่องไดใชบริการในการ
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ปฏิบัติตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  ใหจํากัดความรับผิดของบุคคลทั้งหมดดังกลาว  รวมกัน
แลวไมเกินจํานวนความรับผิดที่ระบุไวในมาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๐  หรือมาตรา  ๓๑  แลวแตกรณี 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่ของสูญหายหรือเสียหาย  ใหคํานวณคาเสียหายเทากับราคาที่ของนั้น
จะพึงมี  ณ  สถานที่และเวลาที่สงมอบแกผูรับตราสงหรือ ณ  สถานที่และเวลาอันควรจะไดสงมอบแก
ผูรับตราสงตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

การคํานวณราคาของตามวรรคหนึ่ง  ใหคํานวณตามราคาตลาดซื้อขายสินคาลวงหนา  หากไมมี
ราคาดังกลาว  ใหคํานวณตามราคาทองตลาดในขณะนั้น  แตถาไมมีทั้งราคาตลาดซื้อขายสินคาลวงหนา
และราคาทองตลาด  ใหคํานวณตามราคาปกติแหงของชนิดเดียวกันและคุณภาพเทาเทียมกัน 

ในกรณีที่ราคาที่คํานวณไดตามวรรคสองต่ํากวาที่แสดงไวในใบตราสงตอเนื่อง  ใหผูประกอบการ
ขนสงตอเนื่องรับผิดเพียงเทาราคาที่คํานวณไดนั้น  แตถาราคาสูงกวาใหผูประกอบการขนสงตอเนื่อง 
รับผิดเพียงเทาราคาที่แสดงไวในใบตราสงตอเนื่อง 

มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชนแกการคํานวณความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้  การแปลง
หนวยสิทธิพิเศษถอนเงินใหเปนสกุลเงินบาท  ใหคํานวณ  ณ  เวลาอันเปนฐานของการคํานวณ
คาเสียหายตามมาตรา  ๓๔  โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 

มาตรา ๓๖ คู สัญญาอาจตกลงกําหนดจํานวนเ งินแหงการจํ ากัดความรับผิดของ
ผูประกอบการขนสงตอเนื่องใหมากกวาที่บัญญัติไวในสวนนี้ก็ได 
 

สวนที่  ๕ 
การใชสิทธิเรียกรอง 

 
 

มาตรา ๓๗ ความในหมวดนี้ใหใชบังคับแกการใชสิทธิเรียกรองตอผูประกอบการขนสง
ตอเนื่องไมวาการเรียกรองนั้นจะมีมูลกรณีจากสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบหรือละเมิด  และใหใช
บังคับตลอดถึงการที่ใชสิทธิเรียกรองตอลูกจาง  ตัวแทน  หรือบุคคลอื่นที่ผูประกอบการขนสงตอเนื่อง
ไดใชบริการในการปฏิบติัตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

มาตรา ๓๘ สิทธิเรียกรองใด ๆ  อันเกิดจากการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบไมวาจะมีมูล
กรณีจากสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบหรือละเมิด  ถามิไดฟองคดีตอศาลหรือเสนอขอพิพาทให
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อนุญาโตตุลาการตามความในหมวด  ๓  เพื่อชี้ขาดภายในเกาเดือนนับแตวันที่ผูประกอบการขนสง
ตอเนื่องไดสงมอบของ  หรือควรจะสงมอบของ   ใหเปนอันขาดอายุความ 

ภายในอายุความตามวรรคหนึ่ง  ถาฝายที่ถูกเรียกรองยินยอมโดยทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ
ฝายที่ถูกเรียกรองวาจะไมยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูในกรณีที่ฝายที่มีสิทธิเรียกรองฟองคดีตอศาลหรือ
เสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการ  ความยินยอมนี้ใหใชบังคับได  แตทั้งนี้จะตองไมเกินสองปนับแต
วันที่ผูประกอบการขนสงตอเนื่องไดสงมอบของหรือควรจะสงมอบของ 

ในกรณีฝายที่ถูกเรียกรองยินยอมขยายระยะเวลาในการใชสิทธิเรียกรองใหแกฝายที่มีสิทธิ
เรียกรองโดยทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ถูกเรียกรอง  ใหถือวาเปนการใหความยินยอมวาจะไมยก
อายุความขึ้นเปนขอตอสูและใหมีผลเชนเดียวกับกรณีตามวรรคสอง 

 

หมวด  ๒ 
การควบคุมการประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

 
 

มาตรา ๓๙ หามมิใหผูใดประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  เวนแตจะเปน
ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียน  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูประกอบการขนสงตอเนื่องที่ไดจดทะเบียนตามมาตรา  ๔๑ 
(๒) ผูประกอบการขนสงตอเนื่องที่ไดจดทะเบียนในตางประเทศที่ประเทศไทยรับรองโดย

สนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศที่ไดจดแจงตอนายทะเบียนตามมาตรา  ๔๕  หรือ 
(๓) ผูประกอบการขนสงหรือขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในตางประเทศที่ไดต้ังตัวแทนตาม

มาตรา  ๔๘ 
มาตรา ๔๐ ผูที่จะเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา  ๓๙  (๑)  ตองมี

คุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(๑) เปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยและมีสํานักงาน

ใหญต้ังอยูในราชอาณาจักร 
(๒) มีทุนจดทะเบียนชําระแลวไมนอยกวาแปดหมื่นหนวยสิทธิพิเศษถอนเงิน 
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มาตรา ๔๑ ผูใดประสงคจะขอจดทะเบียนตามมาตรา  ๓๙  (๑)  ใหย่ืนคําขอโดยแสดง
หลักฐานการมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๔๐  และการมีหลักประกันสําหรับความรับผิดตามสัญญาขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบหรือสําหรับความเสี่ยงอื่นใดจากสัญญาที่ทําข้ึน 

หากนายทะเบียนเห็นวาผูย่ืนคําขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติและหลักประกันตามวรรคหนึ่ง   
ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนและออกใบทะเบียนภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอจดทะเบียน 

การย่ืนคําขอจดทะเบียน  การจดทะเบียนและการออกใบทะเบียนใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ถานายทะเบียนเห็นวาไมอาจรับจดทะเบียนไดเนื่องจากผูย่ืนคําขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติหรือ
หลักประกันไมถูกตอง  ใหนายทะเบียนแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบโดยมิชักชาแตตองไมเกิน
ย่ีสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

ในการรับจดทะเบียนผูประกอบการขนสงตอเนื่อง  นายทะเบียนอาจกําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับ
การประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบไวในใบทะเบียนไดตามความจําเปนเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๒ ใบทะเบียนของผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา  ๓๙  (๑)  
ใหมีอายุหาปนับแตวันที่ออกใบทะเบียน 

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนซ่ึงประสงคจะขอตออายุใบทะเบียนจะตองย่ืนคําขอ
กอนใบทะเบียนส้ินอายุไมนอยกวาสามสิบวัน 

เมื่อไดย่ืนคําขอตามวรรคสองแลว  ใหผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนประกอบการ
ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบตอไปไดจนกวานายทะเบียนจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบทะเบียนนั้น 

การขอตออายุใบทะเบียนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๔๓ ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา  ๓๙  (๑)  จะตองดํารง

หลักประกันสําหรับความรับผิดตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบหรือสําหรับความเสี่ยงอื่นใด 
ตามสัญญาที่ทําข้ึน  และดํารงสินทรัพยข้ันตํ่าไวไมนอยกวาแปดหมื่นหนวยสิทธิพิเศษถอนเงินตลอด
ระยะเวลาที่ประกอบกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

หลักเกณฑและวิธีกําหนด  จํานวน  ชนิด  ขนาด   และ เ ง่ื อนไขในการดํ า รงหลักประกั น   
และสินทรัพยตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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ในกรณีที่ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา  ๓๙  (๑)  ประกอบกิจการใน
ฐานะตัวแทนตามมาตรา  ๓๙ (๒)  หรือ  (๓)  จะตองดํารงหลักประกันสําหรับความรับผิดตามสัญญา
ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบหรือสําหรับความเสี่ยงอื่นใดตามสัญญาที่ทําข้ึนโดยรวมถึงกิจการที่กระทํา
ในฐานะที่เปนตัวแทนดวย 

มาตรา ๔๔ ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา  ๓๙  (๑)  ที่ประสงคจะต้ัง
สาขาในการประกอบกิจการ ใหขออนุญาตตอนายทะเบียน  นายทะเบียนจะอนุญาตโดยมีเง่ือนไขเพื่อ
คุมครองประโยชนของผูใชบริการก็ได 

การขอรับใบอนุญาตต้ังสาขาและการออกใบอนุญาตต้ังสาขาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๕ ผูประกอบการขนสงตอเนื่องที่ไดจดทะเบียนในตางประเทศที่ประเทศไทย
รับรองโดยสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศตามมาตรา   ๓๙  (๒)  ที่ประสงคจะประกอบ
กิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในราชอาณาจักร  ใหย่ืนคําขอจดแจงตอนายทะเบียนโดยแสดง
หลักฐานการจดทะเบียนในตางประเทศที่ประเทศไทยรับรองโดยสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวาง
ประเทศพรอมทั้งต้ังตัวแทนหรือต้ังสํานักงานสาขาในราชอาณาจักร 

หากนายทะเบียนเห็นวาผูย่ืนคําขอจดแจงแสดงหลักฐานถูกตอง  ใหนายทะเบียนรับจดแจงและ
ออกใบจดแจงภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอจดแจง 

การย่ืนคําขอจดแจง  การจดแจง  การออกใบจดแจง  การต้ังตัวแทนและสํานักงานสาขา 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ถานายทะเบียนเห็นวาไมอาจรับจดแจงไดเนื่องจากผู ย่ืนคําขอจดแจงแสดงหลักฐาน 
ไมครบถวน  ใหนายทะเบียนแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบโดยมิชักชาแตตองไมเกินสิบหาวันนับ
แตวันที่ไดรับคําขอ 

ในการรับจดแจงตามวรรคหนึ่ง  นายทะเบียนอาจกําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับการประกอบการ
ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบไวในใบจดแจงไดตามความจําเปนเพื่อใหบรรลุ วัตถุประสงคตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๖ ใบจดแจงของผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา  ๓๙  (๒)  
ใหมีอายุตามที่ไดจดทะเบียนในตางประเทศแตไมเกินสองปนับแตวันที่ออกใบจดแจง 
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ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนซ่ึงประสงคจะขอตออายุใบจดแจงจะตองย่ืนคําขอ
เสียกอนใบจดแจงส้ินอายุไมนอยกวาสามสิบวัน  และใหนํามาตรา  ๔๒  วรรคสามและวรรคสี่มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๗ ตัวแทนของผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา  ๓๙  (๒)  
จะตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา  ๓๙  (๑)  หรือ 
(๒) เปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยโดยมีวัตถุประสงค

ในการประกอบกิจการขนสง  หรือเปนนายหนา   ตัวแทนหรือตัวแทนคาตางในกิจการขนสง 
ตัวแทนตาม  (๒)  จะตองดํารงหลักประกันสําหรับความรับผิดของตัวการตามสัญญาขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบหรือสําหรับความเสี่ยงอื่นใดจากสัญญาที่ทาํข้ึน 
มาตรา ๔๘ ผูประกอบการขนสงหรือขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในตางประเทศตาม

มาตรา  ๓๙  (๓)  ที่ประสงคจะประกอบกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในราชอาณาจักร  ใหย่ืน 
คําขอจดทะเบียนการต้ังตัวแทนตอนายทะเบียนโดยแสดงหลักฐานการจดทะเบียนในตางประเทศ 
พรอมทั้งแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการต้ังผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา  ๓๙  (๑)  
เปนตัวแทนในราชอาณาจักร 

หากนายทะเบียนเห็นวาผูย่ืนคําขอจดทะเบียนแสดงหลักฐานถูกตอง  ใหนายทะเบียนรับจด
ทะเบียนการต้ังตัวแทนและออกใบทะเบียนการเปนตัวแทนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 
จดทะเบียน 

การย่ืนคําขอจดทะเบียนการต้ังตัวแทน  การจดทะเบียนการต้ังตัวแทน  การออกใบทะเบียน
การเปนตัวแทนและการรับเปนตัวแทน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ถานายทะเบียนเห็นวาไมอาจรับจดทะเบียนการต้ังตัวแทนไดเนื่องจากผูย่ืนคําขอจดทะเบียน
แสดงหลักฐานไมครบถวน  ใหนายทะเบียนแจงเปนหนังสือใหผู ย่ืนคําขอทราบโดยมิชักชาแตตอง 
ไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

ในการรับจดทะเบียนการต้ังตัวแทนตามวรรคหนึ่ง  นายทะเบียนอาจกําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับ
การประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบไวในใบทะเบียนไดตามความจําเปนเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๔๙ ใบทะเบียนการเปนตัวแทนของผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตาม
มาตรา  ๓๙  (๓)  ใหมีอายุตามอายุของสัญญาการตั้งตัวแทนแตไมเกินสองปนับแตวันที่ออกใบทะเบียน 

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนซ่ึงประสงคจะขอตออายุใบทะเบียนจะตองย่ืนคําขอ
กอนใบทะเบียนส้ินอายุไมนอยกวาสามสิบวัน  และใหนํามาตรา  ๔๒  วรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๕๐ ตัวแทนของผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา  ๓๙  (๒)  
และ  (๓)  จะตองรวมรับผิดกับผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนเพื่อความเสียหายใด ๆ  ที่เกิด
จากการผิดสัญญาหรือการละเมิดแกผูตราสงหรือผูรับตราสงหรือบุคคลอื่นในราชอาณาจักร 

มาตรา ๕๑ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําส่ังไมรับจดทะเบียน  ไมรับจดแจงไมออกใบ
ทะเบียนตามมาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๕  หรือมาตรา  ๔๘  ไมออกใบแทนใบทะเบียนตามมาตรา  ๕๕  
หรือไมอนุญาตใหตออายุใบทะเบียนตามมาตรา  ๔๒  มาตรา  ๔๖   หรือมาตรา  ๔๙  ผูย่ืนคําขอมีสิทธิ
อุทธรณคําส่ังดังกลาวตอรัฐมนตรีได  โดยทําเปนหนังสือย่ืนตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงคําส่ังจากนายทะเบียน 

ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยคําอุทธรณใหแลวเสร็จและแจงใหผูอุทธรณทราบภายในส่ีสิบหาวันนับแต
วันที่นายทะเบียนไดรับคําอุทธรณ 

มาตรา ๕๒ ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนจะตองสงรายงานเกี่ยวกับการ
ประกอบการตอนายทะเบียนตามแบบ  หลักเกณฑ  และระยะเวลาที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 

มาตรา ๕๓ ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตองแสดงใบทะเบียนไวในที่เปดเผย  
ณ  ที่ต้ังสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขา 

มาตรา ๕๔ ตัวแทนของผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา  ๓๙  (๒)  
และ  (๓)  ตองแสดงเอกสารสําคัญเกี่ยวกับการประกอบการของผูที่เปนตัวการตามที่นายทะเบียน
กําหนดไวในที่เปดเผย  ณ  ที่ต้ังสํานักงานของตัวแทน 

มาตรา ๕๕ ในกรณีที่ใบทะเบียนสูญหาย   ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญให
ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนย่ืนคําขอรับใบแทนใบทะเบียนตอนายทะเบียนภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดดังกลาว 
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การขอรับใบแทนใบทะเบียนและการออกใบแทนใบทะเบียนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๖ ในกรณีที่มีการยายสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขา  หรือมีการเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญในขอเท็จจริงเกี่ยวกับรายการอยางหนึ่งอยางใดในใบทะเบียน  ใหผูประกอบการขนสง
ตอเนื่องจดทะเบียนแจงแกนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง  และใหนายทะเบียน
หมายเหตุการเปลี่ยนแปลงนั้นไวในใบทะเบียน 

มาตรา ๕๗ เมื่อปรากฏวาผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนผูใด 
(๑) ไมดํารงหลักประกันสําหรับความรับผิดหรือความเสี่ยงอื่นใดตามสัญญาขนสงตอเนื่อง

หลายรูปแบบ  หรือไมดํารงสินทรัพยข้ันตํ่าไวไมนอยกวาแปดหมื่นหนวยสิทธิพิเศษถอนเงินตลอด
ระยะเวลาที่ประกอบกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

(๒) ฝาฝนเง่ือนไขที่กําหนดไวในใบทะเบียนที่ระบุวาเปนเง่ือนไขอันเปนสาระสําคัญ 
(๓) ไมสงหรือสงรายงานไมถูกตองหรือไมมีรายการครบถวนตามมาตรา  ๕๒ 
(๔) ไมอํานวยความสะดวกหรือชวยเหลือตามสมควร  ในการปฏิบัติการของนายทะเบียน

และพนักงานเจาหนาที่ 
ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงใหผูประกอบการขนสงตอเนื่องปฏิบัติใหถูกตองภายในเวลาอันสมควร 

ถาผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนไมปฏิบัติตามที่นายทะเบียนมีหนังสือแจงตาม 
วรรคหนึ่ง  โดยไมมีเหตุอันสมควร  ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งระงับการประกอบธุรกิจการขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบเปนการชั่วคราวไดในระยะเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่มี
คําส่ัง 

มาตรา ๕๘ นอกจากกรณีที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
นายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนใบทะเบียน  เมื่อปรากฏขอเท็จจริงอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

(๑) ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนใหขอมูลเท็จหรือกระทําฉอฉลเพื่อใหไดรับ 
จดทะเบียน 

(๒) นายทะเบียนมีคําส่ังใหระงับการประกอบธุรกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบเปนการ
ชั่วคราวตามมาตรา  ๕๗  วรรคสองและผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนไมดําเนินการใหถูกตอง
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนดเกินกวาหนึ่งคร้ังในรอบป 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๖๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๓) ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียน  หรือตาม
คําส่ังของเจาหนาที่อื่นที่มีอํานาจตามกฎหมายที่ใหนําของที่เปนอันตรายซึ่งหาผูรับไมได  หรือของผิด
กฎหมายไปสงคืนใหแกผูตราสง  รวมทั้งชําระคาใชจายอันเกิดจากการดําเนินการดังกลาว 

มาตรา ๕๙ ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนซ่ึงนายทะเบียนมีคําส่ังใหระงับการ
ประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบหรือใหเพิกถอนใบทะเบียน  มีสิทธิอุทธรณคําส่ังดังกลาว 
ตอรัฐมนตรีไดโดยทําเปนหนังสือย่ืนตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังจาก
นายทะเบียน 

การอุทธรณไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ังของนายทะเบียน  เวนแตรัฐมนตรีจะส่ังให
ทุเลาการบังคับ 

ในระหวางที่รัฐมนตรีพิจารณาคําอุทธรณ  หามมิใหผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียน  
ตามวรรคหนึ่งประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบตอไป  เวนแตจะเปนการประกอบการขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบที่เปนการประกอบการตามสญัญาที่ไดทําข้ึนกอนไดรับแจงคําส่ังจากนายทะเบียน 

ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยคําอุทธรณใหแลวเสร็จและแจงใหผูอุทธรณทราบภายในส่ีสิบหาวันนับแต
วันที่นายทะเบียนไดรับคําอุทธรณ 

มาตรา ๖๐ ภายใตบังคับมาตรา  ๕๙  วรรคสอง  ใหผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียน
ซ่ึงถูกเพิกถอนใบทะเบียนสงคืนใบทะเบียนตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง
เพกิถอนใบทะเบียน 

มาตรา ๖๑ ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนซ่ึงประสงคจะเลิกประกอบการตองแจง
ความประสงคดังกลาวเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบลวงหนาไมนอยกวาเกาสิบวันกอนวันที่เลิก
ประกอบการ 

เมื่อบอกเลิกประกอบการตามวรรคหนึ่งแลว  ใหทําการประกอบการตามสัญญาที่ไดทําข้ึนกอน
บอกเลิกประกอบการตอไปแตมิใหเกินสามเดือนนับแตวันที่เลิกประกอบการ 

ใหผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  สงคืนใบทะเบียนตอนายทะเบียน
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เลิกประกอบการ 

มาตรา ๖๒ นายทะเบียนมีอํานาจควบคุมดูแลบรรดากิจการที่เกี่ยวกับการขนสงตอเนื่อง
หลายรูปแบบและแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามความในพระราชบัญญัตินี้ 



หนา   ๒๒ 
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ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ใหนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ดังตอไปนี้ 

(๑) เขาไปในสถานที่ดําเนินการของผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนในระหวางเวลา
ทํางานตามปกติ  เพื่อทราบขอเท็จจริงและตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวกับการประกอบการขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบ 

(๒) เรียกผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียน  ผูจัดการ  พนักงานและลูกจาง  ตัวแทน
และลูกจางของตัวแทนของผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนมาใหถอยคําหรือส่ังใหย่ืนคําชี้แจง
แสดงขอเท็จจริง 

(๓) ส่ังใหผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนดําเนินการนําของที่เปนอันตรายซึ่งหา
ผูรับไมไดหรือซ่ึงเปนของผิดกฎหมายไปสงคืนใหแกผูตราสง  รวมทั้งส่ังใหชําระคาใชจายอันเกิดจาก
การดําเนินการนั้น  ทั้งนี้  ภายใตบังคับแหงกฎหมายที่เกี่ยวของ 

มาตรา ๖๓ ในการปฏิบัติการของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๖๒  
วรรคสอง  ใหบุคคลที่เกี่ยวของซ่ึงอยูในสถานที่นั้นอํานวยความสะดวกหรือชวยเหลือตามสมควร 

มาตรา ๖๔ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด  ๓ 
การระงับขอพิพาท 

 
 

มาตรา ๖๕ คูสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบอาจตกลงกันใหศาลในประเทศใดประเทศหนึ่ง
ที่มีเขตอํานาจพิจารณาคดีแพงที่มีมูลกรณีจากสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบหรือละเมิดตาม
กฎหมายของประเทศนั้น เปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี  โดยระบุไวในใบตราสงตอเนื่องหรือ
สัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบก็ได 

ในกรณีที่มิไดมีการระบุศาลในการฟองคดีแพงที่มีมูลกรณีจากสัญญาขนสงตอเนื่องหลาย
รูปแบบหรือละเมิด  โจทกมีสิทธิเลือกฟองคดีในศาลใดศาลหนึ่งที่มีเขตอํานาจพิจารณาคดีดังกลาวตาม
กฎหมายของประเทศนั้นได  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๖๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๑) ศาลในประเทศที่เปนที่ต้ังสํานักงานใหญหรือภูมิลําเนาของจําเลย 
(๒) ศาลในประเทศที่สัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบไดกระทําข้ึน  ซ่ึงตองปรากฏวา

จําเลยมีสํานักงาน  สํานักงานสาขาหรือตัวแทนอยูในประเทศนั้นดวย 
(๓) ศาลในประเทศที่เปนสถานที่ที่ผูประกอบการขนสงตอเนื่องรับมอบของหรือสงมอบของ 
อยางไรก็ตาม  คูสัญญาอาจตกลงกันเปนหนังสือใหฟองคดีในศาลใด ๆ  ที่มีเขตอํานาจพิจารณา

คดีดังกลาวตามกฎหมายของประเทศนั้นก็ได  ถาการตกลงนั้นไดกระทําข้ึนภายหลังจากเกิดสิทธิ
เรียกรองแลว 

มาตรา ๖๖ คําฟองเกี่ยวกับคดีแพงในราชอาณาจักรไมวาจะมีมูลกรณีจากสัญญาขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบหรือละเมิดตามพระราชบัญญัตินี้  และคําฟองเกี่ยวกับสัญญารับขนของภายใน
ราชอาณาจักรตามมาตรา  ๕   ใหอยูในเขตอํานาจของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศ 

มาตรา ๖๗ คูสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบอาจตกลงกันเปนหนังสือกําหนดใหเสนอ
ขอพิพาทใด ๆ  ที่มีมูลกรณีจากสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบหรือละเมิด  ใหอนุญาโตตุลาการเปน 
ผูชี้ขาดก็ได 

ในกรณีที่มีขอตกลงอนุญาโตตุลาการโดยระบุสถานที่  คูสัญญามีสิทธิดําเนินกระบวนพิจารณา
โดยอนุญาโตตุลาการ  ณ  สถานที่ในประเทศตามที่ระบุไวในสัญญาเพื่อดําเนินกระบวนพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการก็ได 

ในกรณีที่มีขอตกลงอนุญาโตตุลาการแตมิไดระบุสถานที่ ผูเสนอขอพิพาทมีสิทธิเลือกดําเนิน
กระบวนพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ  ณ  สถานที่ในประเทศใดประเทศหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) ประเทศที่เปนที่ต้ังของสํานักงานใหญหรือภูมิลําเนาของคูกรณอีีกฝายหนึ่ง 
(๒) ประเทศที่สัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบไดกระทําข้ึนซ่ึงตองปรากฏวาคูกรณีอีกฝาย

หนึ่งมีสํานักงาน  สํานักงานสาขาหรือตัวแทนอยูในประเทศนั้นดวย 
(๓) ประเทศที่เปนสถานที่ที่ผูประกอบการขนสงตอเนื่องรับมอบของหรือสงมอบของ 
อยางไรก็ตาม  คูสัญญาอาจตกลงกันเปนหนังสือใหดําเนินกระบวนพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ  

ณ  สถานที่ในประเทศใด ๆ  ก็ได  ถาการตกลงนั้นไดกระทําข้ึนภายหลังจากเกิดสิทธิเรียกรองแลว 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๖๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

มาตรา ๖๘ ใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดขอเรียกรองอันมีมูลกรณีจากสัญญาขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบหรือละเมิดตามบทบัญญัติในหมวด  ๑  แหงพระราชบัญญัตินี้  เวนแตจะมี
ขอตกลงเปนหนังสือภายหลังจากเกิดสิทธิเรียกรองแลวใหบังคับใชตามบทบัญญัติแหงกฎหมายของ
ประเทศที่ตกลงกันก็ได 

มาตรา ๖๙ ขอความหรือขอตกลงใดในใบตราสงตอเนื่องหรือสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
ที่จํากัดสิทธิในการฟองคดีแพงตอศาลหรือจํากัดสิทธิในการดําเนินการพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  ใหเปนโมฆะ  ทั้งนี้  เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอื่น 

 

หมวด  ๔ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๗๐ ผูใดประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบโดยไมไดเปนผูประกอบการ
ขนสงตอเนื่องจดทะเบียนหรือโดยฝาฝนคําส่ังใหเพิกถอนใบทะเบียนตามมาตรา  ๕๘   ตองระวางโทษ
ปรับต้ังแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท และในกรณีที่มีการทําสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 
ไวแลว  ใหปรับอีกเปนรายสัญญาในอัตราสัญญาละหาหมื่นบาท 

เพื่อประโยชนแกคูสัญญาหรือผูรับตราสง  ใหผูประกอบการขนสงตอเนื่องมีสิทธิปฏิบัติตาม
สัญญาดังกลาวที่ไดทําไวแลวตอไปจนแลวเสร็จ 

มาตรา ๗๑ ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๔๓  หรือ
มาตรา  ๔๗  วรรคสอง  หรือฝาฝนคําสั่งใหระงับการประกอบการตามมาตรา   ๕๗  วรรคสอง   
ตองระวางโทษปรับต้ังแตหาหมื่นบาทถึงหาแสนบาท  และปรับอีกวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยัง 
ฝาฝนอยู 

มาตรา ๗๒ ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนผูใดไมปฏิบัติตามเง่ือนไขในใบ
ทะเบียนตามมาตรา  ๔๑  วรรคหา  มาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๔๕  วรรคหา  หรือมาตรา  ๔๘  
วรรคหา  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท 

มาตรา ๗๓ ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๕๒  หรือ
มาตรา  ๕๖  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๖๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

มาตรา ๗๔ ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๖๐  หรือ
มาตรา  ๖๑  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๗๕ ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๕๓  หรือ
มาตรา  ๕๔  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

มาตรา ๗๖ ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา   ๖๓  ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหาพันบาท 

มาตรา ๗๗ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษตามมาตรา  ๗๐  หรือมาตรา  ๗๑  
เปนนิติบุคคล  ใหกรรมการผูจัดการ  หุนสวนผูจัดการ  หรือผูซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของ 
นิติบุคคลในเรื่องนั้น  ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น  ๆ  เวนแตจะพิสูจนไดวาการ
กระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอม  หรือตนไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิด
ความผิดนั้นแลว 

มาตรา ๗๘ เมื่อผูประกอบการขนสงตอเนื่องที่กระทําความผิดตามมาตรา  ๗๒  มาตรา  ๗๓  
มาตรา  ๗๔  มาตรา  ๗๕  หรือมาตรา  ๗๖  ไดชําระคาปรับในอัตราสูงสุดสําหรับความผิดนั้นแกนายทะเบียน
ภายในสามสิบวันแลว  ใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๙ ผูประกอบการขนสงตอเนื่องซ่ึงประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบอยู
แลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  หากประสงคจะประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
ตอไป  ใหดําเนินการขอจดทะเบียนหรือจดแจงภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

เมื่อไดย่ืนขอจดทะเบียนหรือจดแจงตามวรรคหนึ่งแลว  ใหผูนั้นประกอบการขนสงตอเนื่อง
หลายรูปแบบตอไปไดจนกวานายทะเบียนจะสั่งไมอนุญาตใหจดทะเบียนหรือจดแจง 

มาตรา ๘๐ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบที่ทําข้ึน
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 



อัตราคาธรรมเนียม 
---------------------------- 

 
 (๑) ใบทะเบียนผูประกอบการขนสงตอเนื่อง ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) ใบจดแจง ฉบับละ ๘,๐๐๐ บาท 
 (๓) ใบทะเบียนการเปนตัวแทน ฉบับละ ๘,๐๐๐ บาท 
 (๔) ใบอนุญาตตั้งสาขาของผูประกอบการขนสงตอเนื่อง 
  จดทะเบียนตามมาตรา  ๓๙  (๑) ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
 (๕) ใบแทนใบทะเบียน  
 (ก) ใบแทนใบทะเบียนผูประกอบการขนสงตอเนื่อง ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
 (ข) ใบแทนใบจดแจง ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
 (ค) ใบแทนใบทะเบียนการเปนตัวแทน ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
 (๖) คําขอจดทะเบียน ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
 (๗) คําขอจดแจง ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
 (๘) คําขอตั้งตัวแทน ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
 (๙) คําขอตออายุใบทะเบียน ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๑๐) คําขออนุญาตตั้งสาขาของผูประกอบการ 
 ขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา  ๓๙  (๑) ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๑๑) คําขออื่น  ๆ ฉบับละ ๒๐๐ บาท 



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๖๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่รูปแบบของการใหบริการขนสง
ระหวางประเทศไดพัฒนาไปจากเดิมท่ีมีลักษณะเปนการใหบริการขนสงสินคาจากทาเรือถึงทาเรือ  หรือจาก 
ทาอากาศยานถึงทาอากาศยานจนสามารถขยายบริการเปนลักษณะจากจุดรับมอบสินคาท่ีตนทางจนถึงจุดสงมอบ
สินคาท่ีปลายทางมีรูปแบบหรือยานพาหนะที่ใชในการขนสงมากกวาหนึ่งรูปแบบหรือหนึ่งประเภท  ภายใต
สัญญาขนสงเพียงฉบับเดียว  ฉะนั้น  จึงตองกําหนดหลักเกณฑในการอนุญาตและหลักเกณฑในการประกอบ
กิจการเพื่อรองรับการบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบดังกลาว  และเพื่อใหสามารถอํานวยความสะดวกแก
การดําเนินธุรกิจระหวางประเทศที่มีการแขงขันสูง  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


