
 
 

ค ำอธิบำยสรุปสำระส ำคัญ 
พระรำชบัญญัติกำรรับขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2557 

๑.หลักกำรและเหตุผล โดยที่การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศไทยและประเทศ
อ่ืนๆ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้มีการจัดท าความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ
ส่งเสริมให้การก าหนดหลักเกณฑ์เรื่องสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญาในสัญญารับขนคนโดยสาร
ทางถนนระหว่างประเทศมีความเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยลดอุปสรรคในด้านการค้า การลงทุนระหว่าง
ประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่ใช้บริการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่าง
ประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศและเป็นการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีดังกล่าว สมควรมีกฎหมายที่ก าหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่องการรับขนคนโดยสาร
ทางถนนระหว่างประเทศเป็นการเฉพาะ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

๒.ขอบเขตกำรใช้บังคับของกฎหมำย 
พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2557 ได้บัญญัติขอบเขต

การใช้บังคับ ดังนี้ 
2.1 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่สัญญารับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศเป็น   

การเฉพาะ โดยก าหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดทางแพ่งของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ และบุคคลอ่ืนที่มีส่วน   
ได้เสียเกี่ยวกับการขนส่งคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ ดังนี้ 

(1) ในกรณีส่วนใดส่วนหนึ่ งของการเดินทางมีการใช้การขนส่งรูปแบบอ่ืนในการขนส่ง          
คนโดยสารและสัมภาระ ความสูญหายหรือเสียหายที่เกิดขึ้นกับคนโดยสารหรือสัมภาระในระหว่างการใช้       
การขนส่งรูปแบบอื่น ให้ผู้ขนส่งรับผิดตามบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งรูปแบบอ่ืนนั้น  

(2) ในกรณีการเดินทางตามสัญญารับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศต้องหยุดลงด้วย
เหตุใดก่อนถึงจุดปลายทาง ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับแก่การขนส่งนั้นด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าจุดที่หยุดลงนั้นจะอยู่
ภายในประเทศต้นทางหรือประเทศอ่ืน (มาตรา 4) 

2.2 พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก ่ความสูญหาย ความเสียหาย หรือความล่าช้า ถ้าพิสูจน์ได้
ว่าความสูญหาย ความเสียหาย หรือความล่าช้านั้น เกิดขึ้นหรือเป็นผลจากเหตุสุดวิสัย ความช ารุดบกพร่องของ
สัมภาระนั้นเอง ความผิดหรือประมาทเลินเล่อของคนโดยสารนั้นเอง หรือสภาพร่างกายหรือจิตใจของคนโดยสาร
ที่เป็นอยู่ก่อนการเดินทาง (มาตรา 23) 

3. โครงสร้ำงของกฎหมำย 
หมวดที่ 1 สัญญารับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ 
หมวดที่ 2 หน้าที่และสิทธิของผู้ขนส่ง 
หมวดที่ 3 ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง 
หมวดที่ 4 การจ ากัดความรับผิดของผู้ขนส่งและการคิดค่าสินไหมทดแทน 
หมวดที่ 5 การใช้สิทธิเรียกร้องและการระงับข้อพิพาท 

4. สรุปสำระส ำคัญของกฎหมำย 
พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2557 มีสาระส าคัญ    

โดยสรุป ดังนี้ 
4.1 สัญญารับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ 
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 (1) สัญญารับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ คือ สัญญาที่ผู้ขนส่งตกลงกับ       
คนโดยสารว่าจะรับด าเนินการหรือจัดให้มีการขนส่งคนโดยสารทางถนนและสัมภาระโดยรถ จากจุดต้นทางใน
ประเทศหนึ่งไปยังจุดปลายทางในอีกประเทศหนึ่ง หรือจากจุดต้นทางในประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งแล้ว
กลับมายังจุดปลายทางในประเทศต้นทาง (มาตรา 6) 

 (2) ข้อตกลงใดในสัญญารับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลเป็นการ    
ปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ขนส่งหรือเป็นผลให้ผู้ขนส่งต้องรับผิดน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด ข้อตกลงนั้นเป็น
โมฆะ (มาตรา 7) 

 (3) ผู้ขนส่งต้องออกใบรับสัมภาระลงทะเบียนให้แก่คนโดยสาร โดยอาจออกรวมไปกับ   
ตั๋วโดยสาร (มาตรา 11) การไม่ออกใบรับสัมภาระลงทะเบียนไม่ท าให้ผู้ขนส่งพ้นจากความรับผิด (มาตรา 13) 

4.2 หน้าที่และสิทธิของผู้ขนส่งมี ดังนี้ 
 (1) ตรวจสภาพภายนอกสัมภาระในเวลาที่ลงทะเบียนสัมภาระนั้น และหากจ าเป็นผู้ขนส่ง

ต้องระบุข้อสงวนไว้ในใบรับสัมภาระลงทะเบียนตามความเหมาะสม (มาตรา 14) 
 (2) ในเวลาที่คนโดยสารรับมอบสัมภาระลงทะเบียนคืน ต้องตรวจสอบจ านวน สิ่งที่บรรจุ

อยู่ภายใน และสภาพของสัมภาระ หากพบว่ามีจ านวนไม่ครบหรือมีความเสียหาย ให้แจ้งข้อสงวนต่อผู้ขนส่งเป็น
หนังสือทันที หากมิได้มีหนังสือแจ้งข้อสงวน ให้สันนิษฐานว่าการส่งมอบสัมภาระลงทะเบียนครบถ้วนในสภาพ
เรียบร้อย (มาตรา 15) 

 (3) เมื่อรถมาถึงจุดปลายทาง และไม่มีบุคคลใดมารับสัมภาระลงทะเบียน ให้ถือว่า
สัมภาระนั้นอยู่ในความดูแลรักษาของผู้ขนส่ง โดยผู้ขนส่งสามารถมอบหมายให้บุคคลภายนอกดูแลรักษาสัมภาระ
แทนได้ ทั้งนี้ ผู้ขนส่งมีสิทธิด าเนินการเกี่ยวกับสัมภาระนั้นตามกฎหมายของประเทศที่สัมภาระได้รับการดูแล
รักษาไว้ แต่ถ้าสัมภาระได้รับการดูแลรักษาไว้ในประเทศไทย ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการรับขนคนโดยสารตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ (มาตรา 16) 

4.3 ความรับผิด และข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง 
 (1) ผู้ขนส่งต้องรับผิดในความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกายหรือจิตใจของคนโดยสาร อันเป็นผล 

มาจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับการขนส่งที่เกิดข้ึนระหว่างการเดินทาง (มาตรา 17) 
 (2) ผู้ขนส่งต้องรับผิดในความเสียหายอันเป็นผลมาจากการที่คนโดยสารและสัมภาระไปถึง

จุดหมายปลายทางล่าช้า (มาตรา 18) 
 (3) ผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือการสูญหายของสัมภาระติดตัวอันเป็นผล

มาจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับการขนส่งที่เกิดข้ึนระหว่างการเดินทาง (มาตรา 19)  
 (4) ผู้ขนส่งต้องรับผิดเพ่ือการกระท าหรือละเว้นการะท าการของลูกจ้าง ตัวแทนหรือ    

ผู้รับจ้างช่วงของตน ซึ่งได้กระท าไปในทางการที่จ้าง หรือภายในขอบอ านาจตัวแทนหรือในกิจการที่รับจ้างช่วง 
แล้วแต่กรณี (มาตรา 21) 

 (5) ผู้ขนส่งต้องรับผิดในความสูญหาย ความเสียหาย หรือความล่าช้าที่เกิดข้ึน หรือเป็นผล
จากความช ารุดบกพร่องของรถที่ใช้ในการขนส่ง หรือการหย่อนความสามารถทางร่ายกายหรือจิตใจของผู้ขับขี่ 
(มาตรา 22) 

4.4 การจ ากัดความรับผิดของผู้ขนส่งและการคิดค่าสินไหมทดแทน 
 (1) กรณีคนโดยสารตาย หรือบาดเจ็บทางร่างกายหรือจิตใจ ให้จ ากัดความรับผิดของ      

ผู้ขนส่งไม่เกิน 9,000 หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินต่อคนโดยสารหนึ่งคนในเหตุการณ์เดียวกัน (มาตรา 24) 
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 (2) กรณีสัมภาระลงทะเบียนสูญหายหรือเสียหาย ให้ผู้ขนส่งรับผิดไม่เกิน 8.33 หน่วย

สิทธิพิเศษถอนเงินต่อหนึ่งกิโลกรัมของน้ าหนักรวมทั้งหมดแห่งสัมภาระที่ลงทะเบียน หรือ 166.67 หน่วยสิทธิ
พิเศษถอนเงินต่อสัมภาระลงทะเบียนหนึ่งชิ้น แล้วแต่จ านวนใดมากกว่า หากสัมภาระติดตัวสูญหายหรือเสียหาย       
ให้ผู้ขนส่งรับผิดไม่เกิน 166.67 หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินต่อคนโดยสารหนึ่งคน ทั้งนี้ ให้ผู้ขนส่งรับผิดไม่เกิน 
333.34 หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินต่อคนโดยสารหนึ่งคน (มาตรา 25) 

 (3) กรณีความเสียหายอ่ืนที่เกิดจากความล่าช้า ให้ผู้ขนส่งรับผิดไม่เกินราคาค่าโดยสาร
(มาตรา 26)  

 (4) ผู้ใช้สิทธิเรียกร้องมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี   
นับแต่วันที่ได้ส่งข้อเรียกร้องเป็นหนังสือแก่ผู้ขนส่ง หรือนับแต่วันที่ฟ้องคดีต่อศาลหรือเสนอข้อพิพาทต่อ
อนุญาโตตุลาการ (มาตรา 29) 

4.5 การใช้สิทธิเรียกร้องและการระงับข้อพิพาท  
 (1) ในการฟ้องร้องค่าสินไหมทดแทน โจทก์มีสิทธิเลือกฟ้องคดีในศาลใดศาลหนึ่งที่มีเขต

อ านาจพิจารณาคดีตามกฎหมายของประเทศนั้นได้ ดังต่อไปนี้ 
  (1.1) ศาลในประเทศที่การรับขนเริ่มต้นหรือสิ้นสุดลง 

(1.2) ศาลในประเทศที่ความสูญหายหรือความเสียหายเกิดข้ึน หากสามารถระบุได้ 
  (1.3) ศาลในประเทศที่เป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของผู้ขนส่ง  
  (1.4) ศาลในประเทศที่เป็นภูมิล าเนาของโจทก์  

 ในประเทศไทยศาลที่มีเขตอ านาจพิจารณาคดี คือศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ (มาตรา 33) 

 (2) การใช้สิทธิเรียกร้อง ถ้ามิได้ฟ้องหรือเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดภายใน
ก าหนดเวลาดังต่อไปนี้ ถือว่าขาดอายุความ 

  (2.1) การตาย การบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อร่างกายหรือจิตใจของคนโดยสาร มี
อายุความ 3 ปี 

  (2.2) การสูญหาย ความเสียหาย ความล่าช้าของสัมภาระและความล่าช้าในการถึง
จุดหมายของคนโดยสารมีอายุความ 6 เดือน 

 การนับอายุความให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่เกิดสิทธิเรียกร้อง หรือวันที่ถึงจุดปลายทาง หรือวันที่
ก าหนดจะไปถึงจุดปลายทาง หรือวันที่สมควรถึงจุดปลายทางตามหน้าที่ แล้วแต่วันใดเป็นวันหลังสุด ทั้งนี้ หาก
เรียกค่าเสียหายในมูลอันมีโทษทางอาญา และมีก าหนดอายุความทางอาญายาวกว่าอายุความการใช้ สิทธิ
เรียกร้องตาม (2.1) และ (2.2) ให้น าอายุความที่ยาวกว่ามาบังคับ (มาตรา 35) 

หมำยเหตุ : ค าอธิบายนี้มีขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเข้าใจสาระส าคัญของกฎหมายเท่านั้น ในการปฏิบัติตาม
กฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ประชาชนและผู้สนใจจะต้องท าการศึกษาท าความเข้าใจ ตรวจสอบ และยึดตาม
ตัวบทกฎหมายของพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2557 เป็นส าคัญ 
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