
 
 

 
ค ำอธิบำยสรุปสำระส ำคัญของพระรำชบัญญัติกำรรับขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2556 

๑.หลักกำรและเหตุผล พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 
ตราขึ้นเพ่ือก าหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดในเรื่องการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศเป็นการเฉพาะ     
เพ่ืออ านวยความสะดวกทางด้านการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการ   
รับขนส่งทางถนนของประเทศไทยสามารถแข่งขันการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศได้มากขึ้น  จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 

๒.ขอบเขตกำรใช้บังคับของกฎหมำย 
พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 ได้บัญญัติขอบเขตการใช้

บังคับและกรณียกเว้นไว้ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 4 และมาตรา 5 ดังนี้ 
2.1 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่ 
(1) การรับขนของทางถนนด้วยรถจากสถานที่ที่ผู้ขนส่งรับมอบของในราชอาณาจักรไปยัง

สถานที่ที่ระบุให้ส่งมอบของนอกราชอาณาจักร หรือจากสถานที่ที่ผู้ขนส่งรับมอบของนอกราชอาณาจักรมายัง
สถานที่ที่ระบุให้ส่งมอบของในราชอาณาจักร หรือจากสถานที่ที่ผู้ขนส่งรับมอบของในประเทศหนึ่งไปยังสถานที่ที่
ระบุให้ส่งมอบของในอีกประเทศหนึ่งโดยผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร  

(2) การรับขนของทางถนนระหว่างประเทศด้วยรถที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นผู้มีสัญชาติไทย
หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เว้นแต่กรณีที่คู่สัญญาระบุให้ใช้กฎหมายของประเทศอื่นหรือ
กฎหมายระหว่างประเทศก็ให้บังคับเป็นไปตามนั้น 

(3) การรับขนของทางถนนด้วยรถมีการขนส่งทางอ่ืนด้วย ไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟ ทางน้ า หรือ
ทางอากาศ โดยไม่มีการขนถ่ายของลงจากรถ ให้ถือว่าเป็นการรับขนของทางถนนด้วย 

2.2 พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ 
(1) การรับขนไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศ 
(2) การสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งทางอ่ืนตาม 2.1 (3) 

หากผู้ขนส่งพิสูจน์ได้ว่าการสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้านั้นมิได้เกิดจากการกระท าหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ตามสัญญาของผู้ขนส่ง แต่เกิดจากเหตุอ่ืนซึ่งอาจเกิดขึ้นได้กับการขนส่งทางอ่ืน   ทั้งนี้ ให้ความรับผิดของ  
ผู้ขนส่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

(3) สัญญารับขนของทางถนนระหว่างประเทศที่ผู้ขนส่งได้รับมอบของไว้แล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (มาตรา 44) 

3. โครงสร้ำงของกฎหมำย 
หมวดที่ 1 สัญญารับขนของทางถนนระหว่างประเทศ 
หมวดที่ 2 หน้าที่และสิทธิของผู้ขนส่ง 
หมวดที่ 3 หน้าที่ สิทธิ และความรับผิดของผู้ส่งและผู้รับตราส่ง 
หมวดที่ 4 ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง 
หมวดที่ 5 การคิดค่าสินไหมทดแทนและข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ขนส่ง 
หมวดที่ 6 การใช้สิทธิเรียกร้องและการระงับข้อพิพาท 
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4. สรุปสำระส ำคัญของกฎหมำย 

พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 มีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 
4.1 สัญญารับขนของทางถนนระหว่างประเทศ  
 (1) สัญญารับขนของทางถนนระหว่างประเทศ คือ สัญญาที่ผู้ขนส่งตกลงที่จะด าเนินการ

หรือจัดให้มีการขนส่งของทางถนน จากสถานที่ในประเทศหนึ่งไปยังสถานที่ในอีกประเทศหนึ่งโดยผู้ส่งตกลงที่จะ
ช าระค่าระวางให้แก่ผู้ขนส่ง ซึ่งจะต้องไม่มีข้อก าหนดใดในสัญญามีวัตถุประสงค์หรือมีผลเป็นการปลดเปลื้อง
หน้าที่หรือความรับผิดของผู้ขนส่ง ท าให้เสื่อมสิทธิแก่ผู้ส่งหรือผู้รับตราส่งตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
หรือก าหนดให้มีการท าการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผู้ขนส่ง (มาตรา 7 มาตรา 8) 

 (2) การรับขนของทางถนนต้องมีใบตราส่ง โดยผู้ขนส่งเป็นผู้ออกใบตราส่งจัดท าเป็น
ต้นฉบับจ านวน 3 ฉบับ มอบให้แก่ผู้ส่ง และผู้ขนส่งคนละฉบับและติดไว้ที่ของอีกฉบับหนึ่ง หากกรณีบรรทุกของ
ไว้ในรถต่างคัน หรือของต่างชนิด หรือแบ่งของขนส่งหลายส่วนผู้ส่งมีสิทธิเรียกให้ผู้ขนส่งออกใบตราสารให้รถแต่
ละคันได้ (มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11) และใบตราส่งจะต้องมีรายการตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(มาตรา 12 มาตรา 13) 

4.2 หน้าที่และสิทธิของผู้ขนส่งมี ดังนี้ 
 (1) ตรวจสอบความถูกต้องของรายการในใบตราส่ง ปริมาณ จ านวนและน้ าหนัก สภาพ

ภายนอกแห่งของและหีบห่อที่บรรจุของนั้น หากไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามวรรคหนึ่งได้ 
ผู้ขนส่งต้องบันทึกข้อสงวนและเหตุที่ไม่อาจตรวจสอบความถูกต้องไว้ในใบตราส่งด้วย หากมิได้มีการบันทึก      
ข้อสงวนไว้ ให้สันนิษฐานว่าของและหีบห่อนั้นอยู่ในสภาพดี จ านวนหีบห่อ เครื่องหมายพิเศษ และหมายเลขของ
หีบห่อถูกต้องตรงตามท่ีระบุไว้ในใบตราส่ง (มาตรา 14) 

 (2) ก่อนที่ของจะถึงจุดหมาย หากการส่งของเป็นอันพ้นวิสัยหรือต้องด าเนินการส่งที่
แตกต่างไป ให้แจ้งผู้มีสิทธิในการจัดการของหากไม่สามารถแจ้งได้หรือแจ้งแล้วไม่ได้รับค าสั่งให้ด าเนินการภายใน
เวลาอันควรให้ผู้ขนส่งด าเนินการได้เท่าที่จ าเป็นและเกิดประโยชน์แก่ผู้มีสิทธิในการจัดการของนั้น (มาตรา 15) 

 (3) เมื่อของถึงจุดหมายแต่ไม่สามารถส่งมอบของให้ผู้รับตราส่งได้ หรือผู้รับตราส่งปฏิเสธ
ไม่ยอมรับของให้ผู้ขนส่งแจ้งและถามเอาค าสั่งจากผู้ส่ง หากไม่ได้รับค าสั่งให้ด าเนินการภายในเวลาอันควรให้      
ผู้ขนส่งด าเนินการได้เท่าท่ีจ าเป็นและเกิดประโยชน์แก่ผู้มีสิทธิในการจัดการของนั้น (มาตรา 16) 

 (4) ในกรณีรับส่งของสดเสียได้หรือหน่วงช้าไว้จะท าให้เกิดความเสียหายแก่ของ หาก      
ผู้ขนส่งไม่สามารถแจ้งและถามเอาค าสั่งจากผู้มีสิทธิในการจัดการของได้ หรือถามแล้วแต่มิได้รับค าสั่ง  ผู้ขนส่ง
อาจน าของนั้นออกขายทอดตลาด และหักเงินไว้เป็นค่าธรรมเนียมการรับขน ส่วนที่เหลือส่งมอบให้แก่ผู้มีสิทธิใน
การจัดการของนั้น (มาตรา 17) 

 (5) ผู้ขนส่งมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการที่ได้ด าเนินการแจ้งและถามเอาค าสั่งใน (3) และ
(4) (มาตรา 18) 

 (6) ผู้ขนส่งสามารถยึดหน่วงของไว้ได้จนกว่าจะได้รับช าระค่าธรรมเนียมการรับขนของ 
(มาตรา 19) 

4.3 หน้าที่ สิทธิ และความรับผิดของผู้ส่งและผู้รับตราส่ง 
 (1) ผู้ส่งต้องรับผิดต่อผู้ขนส่งในความสูญหายหรือเสียหายอันเกิดจากความไม่ถูกต้อง     

ไม่ครบถ้วน หรือไม่เพียงพอของใบตราส่ง (มาตรา 20) 
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 (2) ผู้ส่งต้องรับผิดต่อผู้ขนส่งในความเสียหายอันเกิดจากการหีบห่อไม่ว่าความเสียหายนั้น
จะเกิดขึ้นกับบุคคลอื่น ทรัพย์สินของบุคคลอื่น หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่ง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความ
บกพร่องในการบรรจุหีบห่อ เว้นแต่ความบกพร่องนั้นจะเห็นประจักษ์ หรือในกรณีที่ความบกพร่องนั้นไม่เห็น
ประจักษ์แต่ผู้ขนส่งได้รู้ถึงความบกพร่องนั้นในขณะที่รับมอบของ และมิได้บันทึกข้อสงวนไว้ (มาตรา 21) 

 (3) ผู้ส่งต้องรับผิดต่อผู้ขนส่งในความเสียหายที่เกิดจากความไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือ  
ไม่เพียงพอของเอกสารและข้อมูลพิธีการทางศุลกากรหรือพิธีการอ่ืนที่จ าเป็นที่ต้องจัดให้แก่ผู้ขนส่งก่อนส่งมอบ
ของพร้อมกับการมอบใบตราส่ง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากการกระท าของผู้ขนส่ง (มาตรา 22)  

 (4) ผู้ส่งมีหน้าที่ต้องแจ้งสภาพอันตรายแห่งของและข้อควรระวังให้ผู้ขนส่งทราบ มิฉะนั้น
จะต้องรับผิดต่อผู้ขนส่งในความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นหรือเป็นผลจากการขนถ่ายของนั้น (มาตรา 23)
หรือผู้ขนส่งมีสิทธิขนถ่ายของนั้นลงจากรถ ท าลายหรือท าให้หมดฤทธิ์ตามความจ าเป็นได้โดยไม่ต้องชดใช้
ค่าเสียหายแก่ผู้ส่ง (มาตรา 24) 

 (5) ผู้ส่งมีสิทธิสั่งให้ผู้ขนส่งเปลี่ยนแปลงการขนส่งได้ในระหว่างที่ของยังอยู่ในความดูแล
ของผู้ขนส่งและอยู่ในวิสัยที่ผู้ขนส่งสามารถด าเนินการได้ (มาตรา 25) แต่หากของได้ไปถึงสถานที่ส่งมอบและ
ผู้รับตราส่งได้รับมอบใบตราส่งหรือรับมอบของแล้ว สิทธิดังกล่าวถือว่าสิ้นสุดลง (มาตรา 26) 

 (6) ผู้รับตราส่งเห็นว่าของที่รับมอบนั้นสูญหายบางส่วน หรือเสียหายผู้รับตราส่งต้อง
โต้แย้งเป็นหนังสือแก่ผู้ขนส่งในขณะรับมอบของ หรือภายใน 7 วัน ท าการนับแต่วันที่ได้รับของ (มาตรา 27) 

4.4 ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง 
 (1) ผู้ขนส่งต้องรับผิดต่อผู้ส่งหรือผู้รับตราส่ง แล้วแต่กรณี ในการที่ของสูญหายเสียหาย 

หรือส่งมอบชักช้า ซึ่งได้เกิดข้ึนตั้งแต่ผู้ขนส่งได้รับมอบของจนถึงเวลาที่ได้ส่งมอบของนั้น (มาตรา 28) 
 (2) ผู้ขนส่งต้องรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการกระท าหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ตามสัญญาของลูกจ้างและตัวแทนของตน รวมทั้งผู้ขนส่งช่วง (มาตรา 30) 
 (3) ผู้ขนส่งจะอ้างเหตุสภาพบกพร่องของรถที่ใช้ในการรับขนเพ่ือให้ตนหลุดพ้นจากความ

รับผิดมิได้ (มาตรา 31)  
 (4) ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดในการที่ของสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้า หากพิสูจน์ได้ว่า

การสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้าหากเป็นผลจาก เหตุสุดวิสัย สภาพแห่งของนั้นเอง การจงใจหรือประมาท
เลินเล่อของผู้ส่งหรือผู้รับตราส่งหรือจากการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ส่งหรือผู้รับตราส่ง (มาตรา 32) หรือ เกิดขึ้น
หรือเป็นผลจากสภาพความเสี่ยงภัยพิเศษ (มาตรา 33) 

 (5) กรณีที่ล่วงพ้นก าหนดเวลาส่งมอบของหรือก าหนดเวลาอันควรที่จะส่งมอบของแล้วแต่
กรณี ให้ผู้ส่งหรือผู้รับตราส่งมีสิทธิรับของ หรือรับของและเรียกค่าเสียหายที่ส่งของชักช้า หรือไม่รับของและเรียก
ค่าเสียหายที่ส่งของชักช้า (มาตรา 29) 

4.5 การคิดค่าสินไหมทดแทนและข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ขนส่ง  
 (1) การค านวณค่าสินไหมทดแทนในกรณีของที่รับขนสูญหายหรือเสียหาย ให้ค านวณจาก

ราคาตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า หากไม่มีราคาดังกล่าว ให้ค านวณตามราคาตลาดในขณะนั้น แต่ถ้าไม่มีทั้งราคา
ตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าและราคาตลาด ให้ค านวณตามราคาปกติแห่งของนั้น ณ สถานที่และเวลาที่ผู้ขนส่ง
ได้รับมอบของ โดยให้ผู้ขนส่งชดใช้ตามส่วนแห่งของที่สูญหาย รวมถึงค่าธรรมเนียมการรับขน และค่าภาษีอากร
ด้วย (มาตรา 34) 

 (2) ในการค านวณความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้ การแปลงหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินให้
เป็นสกุลเงินบาท ให้ค านวณ ณ เวลาอันเป็นฐานของการค านวณค่าสินไหมทดแทนตาม  (1) โดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (มาตรา 35) 
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 (3) ในกรณีของที่รับขนสูญหายหรือเสียหายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้จ ากัดความรับผิด
ของผู้ขนส่งไว้ไม่เกินกิโลกรัมละแปดจุดสามสามหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินต่อน้ าหนักทั้งหมดแห่งของที่สูญหาย
หรือเสียหายนั้น ส่วนกรณีที่มีการส่งมอบชักช้า ให้จ ากัดความรับผิดของผู้ขนส่งไว้ไม่เกินค่าธรรมเนียมการรับขน 
(มาตรา 36) เว้นแต่จะเป็นกรณีมีการแสดงราคาไว้ในใบตราส่ง หรือเมื่อผู้ส่งแจ้งจ านวนเงินส่วนได้เสียพิเศษ
เนื่องจากของนั้นอาจสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้า ก่อนที่ผู้ขนส่งรับมอบของ หรือเมื่อการสูญหาย เสียหาย 
หรือส่งมอบชักช้าที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลจากการที่ผู้ขนส่ง ลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้ขนส่ง หรือผู้ขนส่งช่วงกระท าการ
โดยเจตนา (มาตรา 37) 

4.6 การใช้สิทธิเรียกร้องและการระงับข้อพิพาท 
 (1) สิทธิเรียกร้องตามพระราชบัญญัตินี้  หมายรวมถึงการใช้สิทธิเรียกร้องต่อลูกจ้าง 

ตัวแทน หรือผู้ขนส่งช่วงด้วยไม่ว่าสิทธิเรียกร้องนั้นมาจากมูลสัญญาหรือมูลละเมิด (มาตรา 38)  
 (2) ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเป็นศาลที่มีเขตอ านาจตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 ในการยื่นฟ้องโจทก์อาจฟ้องคดีอันเกิดจากการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ ไม่ว่า

จะมีมูลจากสัญญาหรือมูลละเมิด โดยยื่นต่อศาลในประเทศท่ีมีความตกลงกับประเทศไทยเกี่ยวกับการรับขนของ
ทางถนนระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นศาลที่มีเขตอ านาจพิจารณาคดีดังกล่าวตามกฎหมายของประเทศนั้นได้ ได้แก่ 
๑) ศาลในประเทศที่เป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดปลายทางของการรับขนของ ๒) ศาลในประเทศที่ของสูญหายหรือเกิด
ความเสียหายขึ้น ๓) ศาลในประเทศที่เป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของผู้ขนส่ง และ๔) ศาลในประเทศที่โจทก์มี
ภูมิล าเนา (มาตรา 39) 

 (3) ในกรณีที่คู่สัญญาได้ฟ้องกันเพ่ือใช้สิทธิเรียกร้องตามมูลสัญญาและมูลละเมิด หรือ
เฉพาะมูลละเมิด หากบุคคลภายนอกซึ่งได้รับความเสียหายจากการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศในมูล
ละเมดิเดียวกันได้ฟ้องคู่สัญญาต่อศาลอื่นที่มีเขตอ านาจและศาลนั้นเห็นสมควรสั่งให้โอนคดีมาพิจารณาคดีรวมกัน
ได ้แตต่้องได้รับความยินยอมจากศาลที่มีเขตอ านาจตามพระราชบัญญัตินี้ก่อน (มาตรา 40) 

 (4) คู่สัญญาอาจตกลงเป็นหนังสือให้ระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการตามกฎหมาย
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 

 (5) อายุความตามพระราชบัญญัตินี้ สิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับขนของทางถนน
ระหว่างประเทศไม่ว่าจะมีมูลจากสัญญาหรือมูลละเมิด ให้มีก าหนดอายุความหนึ่งปี แต่กรณีท่ีเกิดจากการกระท า
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของผู้ขนส่ง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้ขนส่งช่วง ให้มีก าหนดอายุความสามปี
นับตั้งแต่วันครบก าหนดเวลาส่งมอบของ หรือหากไม่มีก าหนดวันส่งมอบของ ให้เริ่มนับตั้งแต่เมื่อพ้นก าหนด    
หกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ขนส่งได้รับมอบของจากผู้ส่ง และก าหนดการนับอายุความกรณีของสูญหาย เสียหาย หรือ
ส่งมอบชักช้า ให้เริ่มนับดังต่อไปนี้ 

  (ก) กรณีของสูญหายบางส่วน เสียหาย หรือส่งมอบชักช้า ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้ขนส่ง
ได้ส่งมอบของให้แก่ผู้รับตราส่ง 

  (ข) กรณีของสูญหายสิ้นเชิง ให้เริ่มนับตั้งแต่เมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันครบ
ก าหนดเวลาส่งมอบของ หรือหากไม่มีก าหนดวันส่งมอบของ ให้เริ่มนับตั้งแต่เมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันที่  
ผู้ขนส่งได้รับมอบของจากผู้ส่ง 

  (ค) การนับอายุความในกรณีอ่ืนนอกจาก (ก) (ข) ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ (มาตรา 42 มาตรา 43) 
 

--------------------------- 


