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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ
ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง

มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 

2548” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา 3  บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืน ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122/ตอนที่ 61 ก/หน้า 1/27 กรกฎาคม 2548 



“การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ” หมายความว่า การรับขนของโดยมีรูปแบบการขนส่งที่
แตกต่างกันตั้งแต่สองรูปแบบขึ้นไปภายใต้สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบฉบับเดียว โดยขนส่งจากสถานที่ซึ่ง
ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องได้รับมอบของในประเทศหนึ่งไปยังสถานที่ซึ่งก าหนดให้เป็นสถานที่ส่งมอบของในอีก
ประเทศหนึ่ง 

การด าเนินการรับหรือส่งมอบของตามที่ระบุไว้ในสัญญาขนส่งรูปแบบเดียวไม่ถือว่าเป็นการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

“ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ในฐานะตัวการและเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติการขนส่งตามสัญญา ไม่ว่าการท าสัญญานั้นจะท าด้วยตนเองหรือ
โดยบุคคลที่ตนมอบหมาย แต่ไม่รวมถึงบุคคลที่กระท าการในฐานะตัวแทนหรือท าการแทนผู้ตราส่งหรือผู้ขนส่งที่มี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติการขนส่งดังกล่าว 

“ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียน” หมายความว่า ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องที่ ได้จด
ทะเบียนตามมาตรา 41 หรือมาตรา 48 หรือได้จดแจ้งตามมาตรา 45 

“ผู้ขนส่ง” หมายความว่า บุคคลซึ่งท าการหรือรับที่จะท าการขนส่งไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียง
บางส่วน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหรือไม่ก็ตาม 

“ผู้ตราส่ง” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องในสัญญาขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

“ผู้รับตราส่ง” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีสิทธิในการรับของจากผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
ตามท่ีระบุไว้ในใบตราส่งต่อเนื่อง 

“ใบตราส่งต่อเนื่อง” หมายความว่า เอกสารที่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องออกให้แก่ผู้ตราส่ง 
เพ่ือเป็นหลักฐานแห่งสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยมีสาระส าคัญแสดงว่าผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
ได้รับมอบของตามที่ระบุในใบตราส่งต่อเนื่องและผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องรับที่จะส่งมอบของดังกล่าวให้แก่
ผู้รับตราส่ง หรือบุคคลผู้มีสิทธิรับของตามมาตรา 22 นั้น 

“รับมอบของ” หมายความว่า การที่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องได้รับของเพ่ือขนส่งของให้ตาม
สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

“ส่งมอบของ” หมายความว่า ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องได้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) มอบของให้แก่ผู้รับตราส่ง 

(ข) น าของไปไว้ในเงื้อมมือของผู้รับตราส่งตามสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบหรือตาม
กฎหมายหรือประเพณีทางการค้าที่ถือปฏิบัติกันอยู่ ณ สถานที่ส่งมอบแล้ว หรือ 



(ค) มอบของให้แก่เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ใช้อยู่ ณ สถานที่ส่ง
มอบก าหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องต้องส่งมอบของให้ 

“หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน” หมายความว่า หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินตามกฎหมายว่าด้วยการให้
อ านาจและก าหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 

“ของ” หมายความว่า สังหาริมทรัพย์ สัตว์มีชีวิต รวมทั้งภาชนะขนส่งที่ผู้ประกอบการขนส่ง
ต่อเนื่องมิได้เป็นผู้จัดหามา ไม่ว่าของเหล่านั้นจะบรรทุกหรือได้บรรทุกไว้บนหรือใต้ปากระวาง 

“ภาชนะขนส่ง” หมายความว่า ตู้สินค้า ไม้รองสินค้าหรือสิ่งอ่ืนที่ใช้บรรจุของหรือรองรับของ 
หรือใช้รวมหน่วยการขนส่งของหลายหน่วยเข้าด้วยกัน หรือภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์อย่างอ่ืนที่มีลักษณะท านอง
เดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

“หน่วยการขนส่ง” หมายความว่า หน่วยแห่งของที่ขนส่งซึ่งนับเป็นหนึ่ง และแต่ละหน่วยอาจท า
การขนส่งไปตามล าพังได้ เช่น กระสอบ ชิ้น ถัง ตู้ ม้วน ลัง ลูก ห่อ หีบ อัน หรือหน่วยที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

“เป็นหนังสือ” หมายความรวมถึงโทรเลข โทรพิมพ์ โทรสารหรือวิธีการอย่างอ่ืนซึ่งพิมพ์ บันทึก 
ท าซ้ าหรือส่งข้อความโดยทางเครื่องกลหรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือเครื่องใช้อย่างอ่ืนที่มีไว้ใช้ตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าว 

“ใบทะเบียน” หมายความว่า ใบทะเบียนผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบรวมทั้งใบจด
แจ้งหรือใบทะเบียนการตั้งตัวแทนตามพระราชบัญญัตินี้ 

“นายทะเบียน” หมายความว่า อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียน 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีซึ่งนาย
ทะเบียนแต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 5  สัญญารับขนของภายในราชอาณาจักรโดยมีรูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกันตั้งแต่สอง

รูปแบบขึ้นไปภายใต้สัญญารับขนของฉบับเดียว คู่สัญญาอาจตกลงกันเป็นหนังสือว่าให้น าบทบัญญัติในหมวด 1 ว่า
ด้วยสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบตามพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับก็ได้ 

  
มาตรา 6  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอ านาจ

ออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งก าหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 



  
หมวด 1 

สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

 

 

ส่วนที่ 1 

บททั่วไป 

 

  
มาตรา 7  สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ คือ สัญญาซึ่งผู้ตราส่ง ตกลงให้ผู้ประกอบการขนส่ง

ต่อเนื่อง ด าเนินการหรือจัดให้มีการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและผู้ตราส่งตกลงที่จะช าระค่าระวางให้แก่
ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง 

  
มาตรา 8  ข้อก าหนดใดในสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบซึ่งมีวัตถุประสงค์หรือมีผลไม่ว่า

โดยตรงหรือโดยปริยาย เป็นการปลดเปลื้องหน้าที่หรือความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหรือท าให้เสื่อม
สิทธิแก่ผู้ตราส่งหรือผู้รับตราส่งตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้ข้อก าหนดนั้นเป็นโมฆะ 

ข้อก าหนดที่เป็นโมฆะตามวรรคหนึ่งไม่กระทบกระทั่งถึงความสมบูรณ์ของข้อก าหนดอ่ืนในสัญญา
นั้น และให้ถือว่าคู่สัญญาได้เจตนาให้ข้อก าหนดอ่ืนนั้นแยกออกต่างหากจากข้อก าหนดที่เป็นโมฆะตามวรรคหนึ่ง 

บทบัญญัติในมาตรานี้ไม่ตัดสิทธิคู่สัญญาที่จะตกลงกันก าหนดหน้าที่และความรับผิดของ
ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง ให้มากกว่าที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ 

  
มาตรา 9  บทบัญญัติในหมวดนี้ไม่กระทบถึงสิทธิและหน้าที่ในการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป 

ตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบหรือตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

  
มาตรา 10  ในการท าสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจะต้องออก

ใบตราส่งต่อเนื่องให้แก่ผู้ตราส่งเมื่อได้รับมอบของ 

ใบตราส่งต่อเนื่องอาจเป็นชนิดโอนให้กันได้หรือชนิดห้ามโอน  ทั้งนี้ แล้วแต่ผู้ตราส่งจะเลือก 

ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหรือบุคคลอ่ืนที่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องมอบหมายจะต้องลง
ลายมือชื่อในใบตราส่งต่อเนื่อง 



การลงลายมือชื่อตามวรรคสามให้หมายความรวมถึงการลงลายมือชื่อที่ปรากฏในเอกสารทาง
โทรสาร การปรุเอกสาร การประทับตรา การใช้สัญลักษณ์ หรือการลงลายมือชื่อโดยใช้เครื่องกลหรือระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใด  ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

  
มาตรา 11  ใบตราส่งต่อเนื่องพึงแสดงรายการดังต่อไปนี้ 
(1) ลักษณะทั่วไปแห่งของ เครื่องหมายที่จ าเป็นเพ่ือบ่งตัวของ ข้อความที่แจ้งสถานะอันตราย 

สภาพการเน่าเสียง่ายแห่งของ หากจะต้องมี และจ านวนหน่วยการขนส่ง น้ าหนักรวมหรือปริมาณอย่างอ่ืนแห่ง
ของ  ทั้งนี้ ตามที่ผู้ตราส่งแจ้งหรือจัดให้ 

(2) สภาพแห่งของเท่าท่ีเห็นได้จากภายนอก 

(3) ชื่อและส านักงานใหญ่ของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง 

(4) ชื่อผู้ตราส่ง 

(5) ชื่อผู้รับตราส่ง ถ้าผู้ตราส่งระบุไว้ 
(6) สถานที่และวันที่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องรับมอบของ 

(7) สถานที่ส่งมอบของ 

(8) วันที่หรือระยะเวลาส่งมอบของ ณ สถานที่ส่งมอบ ถ้าคู่สัญญาจะได้ตกลงกันไว้โดยชัดแจ้ง 

(9) ข้อความระบุว่าใบตราส่งต่อเนื่องเป็นชนิดโอนให้กันได้หรือชนิดห้ามโอน 

(10) สถานที่และวันที่ออกใบตราส่งต่อเนื่อง 

(11) ลายมือชื่อของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 

(12) ค่าระวางเท่าที่ผู้รับตราส่งจะต้องช าระซึ่งรวมถึงสกุลเงินที่จะต้องช าระหรือค่าระวางส าหรับ
แต่ละรูปแบบการขนส่ง หรือข้อความแสดงว่าผู้รับตราส่งเป็นผู้ช าระค่าระวางตามท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ 

(13) เส้นทางที่จะใช้ขนส่ง รูปแบบการขนส่ง และสถานที่เปลี่ยนถ่ายพาหนะ ถ้า ทราบถึง
รายละเอียดดังกล่าวเมื่อออกใบตราส่งต่อเนื่อง 

(14) รายละเอียดอื่นใดท่ีคู่สัญญาตกลงให้แสดงไว้ในใบตราส่งต่อเนื่อง 

ในกรณีที่ใบตราส่งต่อเนื่องใดที่ออกโดยผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องมีรายการไม่ครบตามที่ระบุไว้
ในวรรคหนึ่ง ให้ใบตราส่งต่อเนื่องนั้นยังคงมีฐานะทางกฎหมายเป็นใบตราส่งต่อเนื่อง หากมีข้อความครบลักษณะ
เป็นใบตราส่งต่อเนื่องตามมาตรา 4 

  
มาตรา 12  ในกรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องมิได้ท าบันทึกเป็นข้อสงวนไว้ในใบตราส่ง

ต่อเนื่องโดยระบุถึงข้อที่ไม่ตรงกับความจริง เหตุแห่งความสงสัยหรือพฤติการณ์ที่ไม่อาจตรวจสอบความถูกต้อง
แท้จริงได้ แล้วแต่กรณี หรือมิได้ระบุข้อความไว้ในใบตราส่งต่อเนื่องอย่างชัดแจ้ง เช่น ระบุว่า “ผู้ตราส่งเป็นผู้ชั่ง



น้ าหนัก บรรทุก และตรวจนับ” “ผู้ตราส่งเป็นผู้บรรจุตู้สินค้า” หรือข้อความอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ให้สันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องได้รับมอบของไว้ตามสภาพที่ระบุไว้ในใบตราส่งต่อเนื่องนั้น 

  
มาตรา 13  ถ้ามิได้มีการบันทึกไว้ในใบตราส่งต่อเนื่องตามมาตรา 12 และถ้าใบตราส่งต่อเนื่อง

หรือข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามใบตราส่งต่อเนื่องได้โอนหรือส่งไปยังผู้รับตราส่งหรือบุคคลภายนอก ซึ่งได้ทราบ
และกระท าการโดยสุจริตโดยเชื่อตามข้อความในใบตราส่งต่อเนื่องนั้น ห้ามมิให้พิสูจน์เป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา 14  เมื่อได้ออกใบตราส่งต่อเนื่องให้แก่กันไว้ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการขนส่ ง

ต่อเนื่องกับผู้รับตราส่งในเรื่องทั้งหลายเกี่ยวกับการขนส่งของที่ระบุไว้ในใบตราส่งต่อเนื่องนั้น ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในใบตราส่งต่อเนื่อง 

  
มาตรา 15  ให้น าบทบัญญัติทั้งหลายในกฎหมายว่าด้วยการรับขนของทางทะเลในส่วนที่เกี่ยวกับ

ใบตราส่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
ส่วนที ่2 

หน้าที่และความรับผิดของผู้ตราส่ง 

 

  
มาตรา 16  เมื่อผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องได้รับมอบของจากผู้ตราส่งหรือจากบุคคลอ่ืนในนาม

ผู้ตราส่งไว้แล้ว ให้ถือว่า ผู้ตราส่งได้รับรองความถูกต้องในรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพแห่งของ เครื่องหมาย 
เลขหมาย น้ าหนัก ปริมาตร และปริมาณแห่งของที่ขนส่งนั้น ตลอดจนลักษณะอันตรายแห่งของที่ตนได้แจ้งไว้แก่
ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหรือจัดให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องเพ่ือบันทึกไว้ในใบตราส่งต่อเนื่อง 

ถ้ามีความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึนเนื่องจากการแจ้งข้อความไม่ถูกต้องตรงตามรายละเอียดตามวรรค
หนึ่งที่ผู้ตราส่งได้แจ้งไว้หรือจัดให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องเพ่ือบันทึกไว้ในใบตราส่งต่อเนื่อง ผู้ตราส่งต้องรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง แม้ว่าผู้ตราส่งจะได้โอนใบตราส่งต่อเนื่องนั้นให้แก่
บุคคลภายนอกไปแล้วก็ตาม  แต่ทั้งนี้ ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องยังคงต้องรับผิดตามสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบต่อบุคคลภายนอกนั้น 

  
มาตรา 17  ผู้ตราส่งต้องท าเครื่องหมายหรือปิดป้ายของที่มีสภาพอันก่อให้เกิดอันตรายได้ตาม

อนุสัญญาระหว่างประเทศและตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้รู้ว่าของนั้นมีอันตราย 

  



มาตรา 18  เมื่อผู้ตราส่งได้มอบของที่มีสภาพอันก่อให้เกิดอันตรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง
ต่อเนื่องหรือบุคคลที่ท าการแทนผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง ผู้ตราส่งต้องแจ้งสภาพอันตรายแห่งของนั้นและข้อ
ควรระวังต่าง ๆ ถ้ามี หากผู้ตราส่งไม่แจ้งสภาพอันตรายแห่งของและผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องไม่ทราบ ให้สิทธิ
และหน้าที่ของผู้ตราส่งและผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง มีดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ตราส่งต้องรับผิดในความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายทั้งปวงอันเกิดขึ้นหรือเป็นผลเนื่องจากการ
ขนส่งของนั้น 

(2) ไม่ว่าเวลาใด ๆ ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหรือบุคคลที่ท าการแทนผู้ประกอบการขนส่ง
ต่อเนื่องอาจขนถ่ายของนั้นออกจากพาหนะที่ขนส่ง ท าลาย หรือท าให้หมดฤทธิ์ ตามความจ าเป็นแห่งกรณีได้ โดย
ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่บุคคลที่ได้ทราบถึงสภาพอันตรายแห่งของที่ขนส่งนั้ นแล้วเมื่อ
ได้รับมอบของ 

  
มาตรา 19  แม้ว่าผู้ตราส่งจะได้ปฏิบัติตามมาตรา 18 แล้ว แต่ถ้าปรากฏในภายหลังว่าของนั้น

เป็นอันตราย หรือเป็นอันตรายใกล้จะถึงแก่ชีวิตหรือทรัพย์สิน หรือจะเป็นอันตรายอย่างแน่ชัด ผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องหรือบุคคลที่ท าการแทนผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง อาจขนถ่ายของนั้นออกจากพาหนะที่ขนส่ง 
ท าลาย หรือท าให้หมดฤทธิ์ตามความจ าเป็นแห่งกรณีได้ โดยไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องยังต้องรับผิดตามส่วนของตนในการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปหรือในกรณีท่ีต้องรับผิดตามมาตรา 20 

 

ส่วนที่ 3 

หน้าที่และความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง 

 

  
มาตรา 20  ภายใต้บังคับมาตรา 27 ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องต้องรับผิดเพ่ือความเสียหายอัน

เป็นผลจากการที่ของสูญหาย เสียหายหรือส่งมอบชักช้า ถ้าเหตุแห่งการสูญหาย เสียหายหรือส่งมอบชักช้านั้นไ ด้
เกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องรับมอบของจนถึงเวลาที่ได้ส่งมอบของนั้น เว้นแต่ผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องจะพิสูจน์ได้ว่าตนหรือลูกจ้าง ตัวแทนของตนหรือบุคคลอ่ืนใดซึ่งตนได้ใช้บริการ เพ่ือปฏิบัติตาม
สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ได้ใช้มาตรการทั้งปวงซึ่งจ าเป็นต้องกระท าเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุแห่งการสูญหาย 
เสียหายหรือส่งมอบชักช้ารวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากเหตุนั้น 

ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องไม่ต้องรับผิดเพ่ือความเสียหายใด ๆ อันเป็นผลจากการส่งมอบชักช้า 
เว้นแต่ผู้ตราส่งจะได้แจ้งก่อนที่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อ งจะรับมอบของว่า หากมีการส่งมอบชักช้า 



ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจะต้องรับผิดในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องได้ยินยอม
ที่จะรับผิดในความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนก่อนรับมอบของ 

  
มาตรา 21  การส่งมอบชักช้า คือ 

(1) ในกรณีที่มีการตกลงก าหนดเวลาส่งมอบไว้อย่างชัดแจ้ง ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องไม่ได้ส่ง
มอบของภายในก าหนดเวลานั้น 

(2) ในกรณีที่ไม่มีการตกลงก าหนดเวลาส่งมอบไว้ ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องไม่ได้ส่งมอบของ
ภายในก าหนดเวลาอันควรที่จะส่งมอบตามหน้าที่อันพึงปฏิบัติ  ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบด้วย 

  
มาตรา  22 ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องมีหน้าที่ต้องด าเนินการส่งมอบของ ดังต่อไปนี้ 
(1) ถ้าใบตราส่งต่อเนื่องเป็นชนิดโอนให้กันได้ประเภทออกให้แก่ผู้ถือ ให้ผู้ประกอบการขนส่ง

ต่อเนื่องส่งมอบของแก่บุคคลซึ่งเวนคืนต้นฉบับใบตราส่งต่อเนื่องฉบับใดฉบับหนึ่ง 

(2) ถ้าใบตราส่งต่อเนื่องเป็นชนิดโอนให้กันได้ประเภทออกให้แก่บุคคลเพ่ือเขาสั่ง ให้
ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องส่งมอบของแก่บุคคลซึ่งได้เวนคืนต้นฉบับใบตราส่งต่อเนื่องฉบับใดฉบับหนึ่ง ซึ่งได้สลัก
หลังโดยชอบ 

(3) ถ้าใบตราส่งต่อเนื่องเป็นชนิดโอนให้กันได้ประเภทออกให้แก่บุคคลโดยนาม ให้ผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องส่งมอบของแก่บุคคลซึ่งมีชื่อระบุในใบตราส่งต่อเนื่องเมื่อได้มีการพิสูจน์ถึงความถูกต้องของตัวบุคคล
และได้รับการเวนคืนต้นฉบับใบตราส่งต่อเนื่องฉบับใดฉบับหนึ่งจากบุคคลดังกล่าว แต่ถ้ามีการโอนใบตราส่ง
ต่อเนื่องดังกล่าวต่อไปเป็นประเภทเพ่ือเขาสั่งหรือโดยการสลักหลังลอยให้น าความใน (2) มาใช้บังคับ 

(4) ถ้าใบตราส่งต่อเนื่องเป็นชนิดห้ามโอน ให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องส่งมอบของแก่บุคคลซึ่ง
มีชื่อเป็นผู้รับตราส่งในใบตราส่งต่อเนื่องเมื่อได้พิสูจน์ถึงความถูกต้องของตัวบุคคลนั้นแล้ว 

ในกรณีที่ไม่มีการออกเอกสารใด ๆ ให้แก่ผู้ตราส่ง ให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องส่งมอบของแก่
บุคคลตามค าสั่งของผู้ตราส่ง หรือตามค าสั่งของผู้ได้มาซึ่งสิทธิของผู้ตราส่งหรือของผู้รับตราส่งตามที่สัญญาขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบระบุไว้ 

  
มาตรา 23  ในกรณีที่หาตัวผู้รับตราส่งไม่พบหรือผู้รับตราส่งปฏิเสธไม่ยอมรับของผู้ประกอบการ

ขนส่งต่อเนื่องต้องบอกกล่าวไปยังผู้ตราส่งทันทีและถามเอาค าสั่งจากผู้ตราส่ง 

หากมีพฤติการณ์ขัดขวางไม่สามารถจะบอกกล่าวไปยังผู้ตราส่งได้ทันที หรือไม่อาจถามเอาค าสั่ง
จากผู้ตราส่งได้ หรือผู้ตราส่งละเลยไม่ส่งค าสั่งนั้นมาในเวลาอันควรหรือส่งมาเป็นค าสั่งอันไม่อาจปฏิบัติได้ หากของ



นั้นได้พ้นจากอารักขาภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยศุลกากรแล้วให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องมีสิทธิน าของนั้น
ออกขาย ท าลาย หรือจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

เมื่อได้จัดการตามวรรคสองแล้ว ให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องบอกกล่าวแก่ผู้ตราส่งโดยไม่
ชักช้า เว้นแต่ไม่สามารถจะท าได้ ถ้าผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องละเลยไม่บอกกล่าวแก่ผู้ตราส่ง ให้ผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดข้ึน 

ในกรณีที่ได้จัดการกับของตามวรรคสองแล้ว ได้เงินจ านวนเท่าใด ให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
มีสิทธิหักเอาไว้เป็นค่าระวาง ค่าอุปกรณ์แห่งค่าระวางและค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากการจัดการนั้น ถ้ายังมีเงินเหลือ 
ให้ส่งมอบแก่บุคคลซึ่งมีสิทธิจะได้เงินนั้นโดยพลันหรือถ้าส่งมอบไม่ได้ ให้น าไปฝากไว้ ณ ส านักงานวางทรัพย์ แต่ถ้า
เงินยังขาดอยู่เท่าใด ผู้ตราส่งต้องรับผิดในส่วนที่ขาดนั้น 

ในกรณีที่ได้ท าลายหรือจัดการกับของตามวรรคสองแล้วไม่ได้เงิน ให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
มีสิทธิเรียกค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากการจัดการดังกล่าวเอากับผู้ตราส่งได้ 

  
มาตรา 24  เมื่อผู้รับตราส่งได้รับของ หากปรากฏว่ามีการสูญหายบางส่วนหรือเสียหายและถ้า

ผู้รับตราส่งมิได้โต้แย้งเป็นหนังสือแก่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องถึงการสูญหายหรือสภาพของความเสียหายแห่ง
ของที่ได้รับนั้น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องได้ส่งมอบของถูกต้องตามที่ระบุไว้ในใบตราส่ง
ต่อเนื่อง 

ในกรณีที่การสูญหายหรือเสียหายไม่เห็นประจักษ์ ผู้รับตราส่งมีสิทธิโต้แย้งเป็นหนังสือภายในหก
วันนับแต่วันที่ได้รับของนั้น 

  
มาตรา 25  ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องต้องรับผิดเพ่ือความเสียหายในการกระท าหรืองดเว้น

การกระท าของลูกจ้างและตัวแทนของตน และของบุคคลอ่ืนซึ่งตนได้ใช้บริการเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญารวมถึง
ลูกจ้างและตัวแทนของบุคคลอ่ืนนั้น ซึ่งได้กระท าไปในทางการที่จ้างหรือภายในขอบอ านาจแห่งการเป็นตัวแทน
หรือในกิจการที่ได้ใช้บริการนั้น 

  
มาตรา 26  ในกรณีที่ได้ล่วงพ้นก าหนดเวลาส่งมอบของหรือก าหนดเวลาอันควรที่จะส่งมอบของ 

แล้วแต่กรณี ให้บุคคลผู้มีสิทธิรับของมีสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(1) รับของ 

(2) รับของและเรียกค่าเสียหายอันเป็นผลมาจากการส่งมอบชักช้า หรือ 

(3) ไม่รับของและเรียกค่าเสียหายอันเป็นผลมาจากการส่งมอบชักช้า 



ในกรณีที่ก าหนดเวลาส่งมอบของหรือก าหนดเวลาอันควรที่จะส่งมอบของได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่
น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันถึงก าหนดส่งมอบของ ให้ถือว่าของนั้นได้สูญหายโดยสิ้นเชิง บุคคลผู้มีสิทธิรับของมีสิทธิ
เรียกค่าสินไหมทดแทนเสมือนว่าของนั้นได้สูญหายโดยสิ้นเชิง เว้นแต่จะปรากฏหลักฐานแสดงให้เห็นว่าของนั้นยัง
มิได้สูญหาย 

ในกรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องได้ช าระค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้มีสิทธิรับของ
แล้ว ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการรับช่วงสิทธิแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ 

  
มาตรา 27  ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องไม่ต้องรับผิดเพ่ือการสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้า 

ถ้าพิสูจน์ได้ว่าการสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้านั้นเกิดขึ้นหรือเป็นผลจาก 

(1) เหตุสุดวิสัย 

(2) การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ตราส่ง ผู้รับตราส่ง ผู้แทนหรือตัวแทนของ
บุคคลดังกล่าว 

(3) การบรรจุหีบห่อ การท าเครื่องหมาย หรือการระบุจ านวนของที่บกพร่องหรือไม่เพียงพอ 

(4) การยกขน การบรรทุก การขนถ่าย การเก็บรักษาของโดยผู้ตราส่ง ผู้รับตราส่ง ผู้แทนหรือ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 

(5) สภาพแห่งของนั้นเองหรือความช ารุดบกพร่องที่แฝงอยู่ภายในของนั้น 

(6) การนัดหยุดงาน การปิดงานงดจ้าง การผละงาน หรืออุปสรรคหรือเหตุขัดข้องในด้านแรงงาน
ด้วยประการใด ๆ 

(7) ในกรณีเป็นของที่ขนส่งทางทะเลหรือน่านน้ าภายใน เมื่อการสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบ
ชักช้าระหว่างการขนส่งเกิดขึ้นโดย 

(ก) การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือความผิดพลาดในการเดินเรือหรือในการ
บริหารจัดการเรือไม่ว่าจะเป็นการกระท าของนายเรือ คนประจ าเรือ ผู้น าร่อง หรือลูกจ้างของผู้ขนส่ง 

(ข) อัคคีภัย เว้นแต่อัคคีภัยนั้นเกิดจากความผิดหรืออยู่ในความรู้เห็นของผู้ขนส่ง 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องยังคงต้องรับผิดในการสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบ
ชักช้าตาม (7) อันเป็นผลมาจากเรือไม่อยู่ในสภาพที่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัย เว้นแต่ผู้ประกอบการขนส่ง
ต่อเนื่องจะพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าตนได้กระท าการตามที่ควรจะต้องกระท าในฐานะเช่นนั้น เพ่ือให้เรืออยู่ในสภาพ
ดังกล่าวแล้วเมื่อเริ่มต้นการเดินทาง 

 

ส่วนที่ 4 

ข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องและการคิดค่าเสียหาย  



มาตรา 28  ภายใต้บังคับมาตรา 30 มาตรา 31 และมาตรา 32 ในกรณีที่ของซึ่งผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องได้รับมอบไว้สูญหายหรือเสียหาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้จ ากัดความรับผิดของผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องไว้เพียงหกร้อยหกสิบหกจุดหกเจ็ดหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินต่อหนึ่งหน่วยการขนส่ง หรือสองหน่วย
สิทธิพิเศษถอนเงินต่อหนึ่งกิโลกรัมของน้ าหนักทั้งหมดแห่งของที่สูญหายหรือเสียหายแล้วแต่จ านวนเงินใดจะ
มากกว่า 

ในกรณีที่ค านวณราคาค่าเสียหายได้ตามมาตรา 34 และปรากฏว่าราคาของนั้นต่ ากว่าที่จ ากัด
ความรับผิดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเอาตามราคาที่ค านวณได้นั้น 

ในกรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องต้องรับผิดในความเสียหายอันเป็นผลจากการส่งมอบชักช้า
หรือความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษนอกเหนือไปจากความเสียหายที่เกิดจากการสูญหายหรือเสียหายใน
ของที่ขนส่ง ให้จ ากัดความรับผิดทั้งหมดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องไว้เพียงไม่เกินค่าระวางตามสัญญาขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

ในกรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องต้องรับผิดทั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให้จ ากัดความรับ
ผิดโดยรวมของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องไว้ไม่เกินจ านวนเงินที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง 

  
มาตรา 29  ในกรณีที่มีการระบุจ านวนหน่วยการขนส่งไว้ในใบตราส่งต่อเนื่อง ให้ถือว่าของตามใบ

ตราส่งต่อเนื่องนั้นมีจ านวนหน่วยการขนส่งตามที่ระบุไว้ แต่ในกรณีที่น าเอาสินค้าซึ่งบรรจุอยู่ในกระสอบ ชิ้น ถัง ตู้ 
ม้วน ลัง ลูก ห่อ หีบ อัน หรือหน่วยที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน มารวมบรรจุไว้ในภาชนะขนส่งเดียวกันโดยมิได้ระบุจ านวน
หน่วยการขนส่งไว้ ให้ถือว่าของทั้งหมดท่ีรวมอยู่ในภาชนะขนส่งนั้นเป็นหนึ่งหน่วยการขนส่ง 

ในกรณีที่ตัวภาชนะขนส่งซึ่งผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องไม่ได้เป็นเจ้าของหรือผู้จัดหาได้สูญหาย
หรือเสียหาย ให้ถือว่าภาชนะขนส่งนั้นเป็นหน่วยการขนส่งอีกหน่วยหนึ่งต่างหากจากของที่อยู่ในหรือบนภาชนะ
ขนส่งนั้น 

  
มาตรา 30  ในกรณีที่ตามสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบไม่ได้ระบุให้มีการขนส่งทางทะเล

หรือการขนส่งในน่านน้ าภายในรวมอยู่ด้วย ให้จ ากัดความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องไว้แปดจุดสามสาม
หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินต่อหนึ่งกิโลกรัมของน้ าหนักทั้งหมดแห่งของที่สูญหายหรือเสียหาย 

  
มาตรา 31  ในกรณีที่ปรากฏชัดว่า ของได้สูญหายหรือเสียหายในระหว่างช่วงหนึ่งช่วงใดของการ

ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและในช่วงนั้นมีกฎหมายภายในของประเทศที่ของนั้นได้สูญหายหรือเสียหายหรือมี
อนุสัญญาระหว่างประเทศที่ก าหนดจ านวนเงินแห่งการจ ากัดความรับผิดของผู้ขนส่งไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้การจ ากัด



ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องส าหรับการสูญหายหรือเสียหายนั้นเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
ภายในหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว 

  
มาตรา 32  การจ ากัดความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องมิให้ใช้บังคับแก่กรณี ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ตราส่งได้แจ้งสภาพและราคาแห่งของไว้ก่อนที่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจะรับมอบของ

และผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องได้จดแจ้งสภาพและราคาแห่งของนั้นไว้ในใบตราส่งต่อเนื่องแล้ว 

(2) การสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้าที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลจากการที่ผู้ประกอบการขนส่ง
ต่อเนื่อง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือบุคคลอ่ืนที่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องได้ใช้บริการในการปฏิบัติตามสัญญากระท า
การหรืองดเว้นกระท าการโดยจงใจที่จะให้เกิดการสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้าหรือโดยละเลยไม่เอาใจใส่ทั้ง
ที่รู้ว่าการสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้านั้นอาจเกิดข้ึนได้ 

  
มาตรา 33  ภายใต้บังคับมาตรา 32 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิเรียกร้องต่อทั้งผู้ประกอบการขนส่ง

ต่อเนื่องและลูกจ้าง ตัวแทน และบุคคลอ่ืนที่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องได้ใช้บริการในการปฏิบัติตามสัญญาขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ ให้จ ากัดความรับผิดของบุคคลทั้งหมดดังกล่าว รวมกันแล้วไม่เกินจ านวนความรับผิดที่ระบุ
ไว้ในมาตรา 28 มาตรา 30 หรือมาตรา 31 แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา 34  ในกรณีที่ของสูญหายหรือเสียหาย ให้ค านวณค่าเสียหายเท่ากับราคาที่ของนั้นจะพึงมี 

ณ สถานที่และเวลาที่ส่งมอบแก่ผู้รับตราส่งหรือ ณ สถานที่และเวลาอันควรจะได้ส่งมอบแก่ผู้รับตราส่งตามสัญญา
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

การค านวณราคาของตามวรรคหนึ่ง ให้ค านวณตามราคาตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า หากไม่มี
ราคาดังกล่าว ให้ค านวณตามราคาท้องตลาดในขณะนั้น แต่ถ้าไม่มีทั้งราคาตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าและราคา
ท้องตลาด ให้ค านวณตามราคาปกติแห่งของชนิดเดียวกันและคุณภาพเท่าเทียมกัน 

ในกรณีที่ราคาที่ค านวณได้ตามวรรคสองต่ ากว่าที่แสดงไว้ในใบตราส่งต่อเนื่อง ให้ผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องรับผิดเพียงเท่าราคาที่ค านวณได้นั้น แต่ถ้าราคาสูงกว่าให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องรับผิดเพียงเท่า
ราคาที่แสดงไว้ในใบตราส่งต่อเนื่อง 

  
มาตรา 35  เพ่ือประโยชน์แก่การค านวณความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้ การแปลงหน่วยสิทธิ

พิเศษถอนเงินให้เป็นสกุลเงินบาท ให้ค านวณ ณ เวลาอันเป็นฐานของการค านวณค่าเสียหายตามมาตรา 34 โดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

  



มาตรา 36  คู่สัญญาอาจตกลงก าหนดจ านวนเงินแห่งการจ ากัดความรับผิดของผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องให้มากกว่าที่บัญญัติไว้ในส่วนนี้ก็ได้ 

  
ส่วนที่ 5 

การใช้สิทธิเรียกร้อง 

 

  
มาตรา 37  ความในหมวดนี้ให้ใช้บังคับแก่การใช้สิทธิเรียกร้องต่อผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องไม่

ว่าการเรียกร้องนั้นจะมีมูลกรณีจากสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบหรือละเมิด และให้ใช้บังคับตลอดถึงการที่ใช้
สิทธิเรียกร้องต่อลูกจ้าง ตัวแทน หรือบุคคลอ่ืนที่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องได้ใช้บริการในการปฏิบัติตามสัญญา
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

  
มาตรา 38  สิทธิเรียกร้องใด ๆ อันเกิดจากการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบไม่ว่าจะมีมูลกรณีจาก

สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบหรือละเมิด ถ้ามิได้ฟ้องคดีต่อศาลหรือเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการตาม
ความในหมวด 3 เพ่ือชี้ขาดภายในเก้าเดือนนับแต่วันที่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องได้ส่งมอบของ หรือควรจะส่ง
มอบของ ให้เป็นอันขาดอายุความ 

ภายในอายุความตามวรรคหนึ่ง ถ้าฝ่ายที่ถูกเรียกร้องยินยอมโดยท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่าย
ที่ถูกเรียกร้องว่าจะไม่ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในกรณีที่ฝ่ายที่มีสิทธิเรียกร้องฟ้องคดีต่อศาลหรือเสนอข้อพิพาท
ให้อนุญาโตตุลาการ ความยินยอมนี้ให้ใช้บังคับได้  แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ผู้ประกอบการขนส่ง
ต่อเนื่องได้ส่งมอบของหรือควรจะส่งมอบของ 

ในกรณีฝ่ายที่ถูกเรียกร้องยินยอมขยายระยะเวลาในการใช้สิทธิเรียกร้องให้แก่ฝ่ายที่มีสิทธิ
เรียกร้องโดยท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ถูกเรียกร้อง ให้ถือว่าเป็นการให้ความยินยอมว่าจะไม่ยกอายุความ
ขึ้นเป็นข้อต่อสู้และให้มีผลเช่นเดียวกับกรณีตามวรรคสอง 

  
หมวด 2 

การควบคุมการประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

 

  
มาตรา 39  ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เว้นแต่จะเป็นผู้ประกอบการ

ขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียน ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา 41 



(2) ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องที่ได้จดทะเบียนในต่างประเทศที่ประเทศไทยรับรองโดย
สนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศท่ีได้จดแจ้งต่อนายทะเบียนตามมาตรา 45 หรือ 

(3) ผู้ประกอบการขนส่งหรือขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในต่างประเทศที่ได้ตั้งตัวแทนตามมาตรา 
48 

  
มาตรา 40  ผู้ที่จะเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา 39 (1) ต้องมี

คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและมีส านักงานใหญ่

ตั้งอยู่ในราชอาณาจักร 

(2) มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วไม่น้อยกว่าแปดหมื่นหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน 

  
มาตรา 41  ผู้ใดประสงค์จะขอจดทะเบียนตามมาตรา 39 (1) ให้ยื่นค าขอโดยแสดงหลักฐานการ

มีคุณสมบัติตามมาตรา 40 และการมีหลักประกันส าหรับความรับผิดตามสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบหรือ
ส าหรับความเสี่ยงอื่นใดจากสัญญาที่ท าข้ึน 

หากนายทะเบียนเห็นว่าผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติและหลักประกันตามวรรคหนึ่ง ให้นาย
ทะเบียนรับจดทะเบียนและออกใบทะเบียนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอจดทะเบียน 

การยื่นค าขอจดทะเบียน การจดทะเบียนและการออกใบทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ถ้านายทะเบียนเห็นว่าไม่อาจรับจดทะเบียนได้เนื่องจากผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติหรือ
หลักประกันไม่ถูกต้อง ให้นายทะเบียนแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบโดยมิชักช้าแต่ต้องไม่เกินยี่สิบวันนับแต่
วันที่ได้รับค าขอ 

ในการรับจดทะเบียนผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง นายทะเบียนอาจก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบไว้ในใบทะเบียนได้ตามความจ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 42  ใบทะเบียนของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา 39 (1) ให้มีอายุ

ห้าปีนับแต่วันที่ออกใบทะเบียน 

ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบทะเบียนจะต้องยื่นค าขอก่อน
ใบทะเบียนสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 



เมื่อได้ยื่นค าขอตามวรรคสองแล้ว ให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนประกอบการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบต่อไปได้จนกว่านายทะเบียนจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบทะเบียนนั้น 

การขอต่ออายุใบทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 43  ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา 39 (1) จะต้องด ารงหลักประกัน

ส าหรับความรับผิดตามสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบหรือส าหรับความเสี่ยงอ่ืนใดตามสัญญาที่ท าขึ้น และ
ด ารงสินทรัพย์ขั้นต่ าไว้ไม่น้อยกว่าแปดหมื่นหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

หลักเกณฑ์และวิธีก าหนด จ านวน ชนิด ขนาด และเงื่อนไขในการด ารงหลักประกันและสินทรัพย์
ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา 39 (1) ประกอบกิจการในฐานะ
ตัวแทนตามมาตรา 39 (2) หรือ (3) จะต้องด ารงหลักประกันส าหรับความรับผิดตามสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบหรือส าหรับความเสี่ยงอ่ืนใดตามสัญญาที่ท าขึ้นโดยรวมถึงกิจการที่กระท าในฐานะที่เป็นตัวแทนด้วย 

  
มาตรา 44  ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา 39 (1) ที่ประสงค์จะตั้งสาขาใน

การประกอบกิจการ ให้ขออนุญาตต่อนายทะเบียน นายทะเบียนจะอนุญาตโดยมีเงื่อนไขเพ่ือคุ้มครองประโยชน์
ของผู้ใช้บริการก็ได้ 

การขอรับใบอนุญาตตั้งสาขาและการออกใบอนุญาตตั้งสาขาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 45  ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องที่ได้จดทะเบียนในต่างประเทศที่ประเทศไทยรับรองโดย

สนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศตามมาตรา 39 (2) ที่ประสงค์จะประกอบกิจการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบในราชอาณาจักร ให้ยื่นค าขอจดแจ้งต่อนายทะเบียนโดยแสดงหลักฐานการจดทะเบียนในต่างประเทศที่
ประเทศไทยรับรองโดยสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศพร้อมทั้งตั้งตัวแทนหรือตั้งส านักงานสาขาใน
ราชอาณาจักร 

หากนายทะเบียนเห็นว่าผู้ยื่นค าขอจดแจ้งแสดงหลักฐานถูกต้อง ให้นายทะเบียนรับจดแจ้งและ
ออกใบจดแจ้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอจดแจ้ง 

การยื่นค าขอจดแจ้ง การจดแจ้ง การออกใบจดแจ้ง การตั้งตัวแทนและส านักงานสาขา ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



ถ้านายทะเบียนเห็นว่าไม่อาจรับจดแจ้งได้เนื่องจากผู้ยื่นค าขอจดแจ้งแสดงหลักฐานไม่ครบถ้วน 
ให้นายทะเบียนแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบโดยมิชักช้าแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

ในการรับจดแจ้งตามวรรคหนึ่ง นายทะเบียนอาจก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบไว้ในใบจดแจ้งได้ตามความจ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 46  ใบจดแจ้งของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา 39 (2) ให้มีอายุ

ตามท่ีได้จดทะเบียนในต่างประเทศแต่ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ออกใบจดแจ้ง 

ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบจดแจ้งจะต้องยื่นค าขอ
เสียก่อนใบจดแจ้งสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้น ามาตรา 42 วรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 47  ตัวแทนของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา 39 (2) จะต้องมี

คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา 39 (1) หรือ 

(2) เป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยโดยมีวัตถุประสงค์ใน
การประกอบกิจการขนส่ง หรือเป็นนายหน้า ตัวแทนหรือตัวแทนค้าต่างในกิจการขนส่ง 

ตัวแทนตาม (2) จะต้องด ารงหลักประกันส าหรับความรับผิดของตัวการตามสัญญาขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบหรือส าหรับความเสี่ยงอ่ืนใดจากสัญญาที่ท าข้ึน 

  
มาตรา 48  ผู้ประกอบการขนส่งหรือขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในต่างประเทศตามมาตรา 39 

(3) ที่ประสงค์จะประกอบกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในราชอาณาจักร ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนการตั้ง
ตัวแทนต่อนายทะเบียนโดยแสดงหลักฐานการจดทะเบียนในต่างประเทศพร้อมทั้งแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการตั้ ง
ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา 39 (1) เป็นตัวแทนในราชอาณาจักร 

หากนายทะเบียนเห็นว่าผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนแสดงหลักฐานถูกต้อง ให้นายทะเบียนรับจด
ทะเบียนการตั้งตัวแทนและออกใบทะเบียนการเป็นตัวแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอจดทะเบียน 

การยื่นค าขอจดทะเบียนการตั้งตัวแทน การจดทะเบียนการตั้งตัวแทน การออกใบทะเบียนการ
เป็นตัวแทนและการรับเป็นตัวแทน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ถ้านายทะเบียนเห็นว่าไม่อาจรับจดทะเบียนการตั้งตัวแทนได้เนื่องจากผู้ยื่นค าขอจดทะเบียน
แสดงหลักฐานไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียนแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบโดยมิชักช้าแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับค าขอ 



ในการรับจดทะเบียนการตั้งตัวแทนตามวรรคหนึ่ง นายทะเบียนอาจก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบไว้ในใบทะเบียนได้ตามความจ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 49  ใบทะเบียนการเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา 

39 (3) ให้มีอายุตามอายุของสัญญาการตั้งตัวแทนแต่ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ออกใบทะเบียน 

ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบทะเบียนจะต้องยื่นค าขอก่อน
ใบทะเบียนสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้น ามาตรา 42 วรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 50  ตัวแทนของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา 39 (2) และ (3) 

จะต้องร่วมรับผิดกับผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนเพ่ือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการผิดสัญญาหรือ
การละเมิดแก่ผู้ตราส่งหรือผู้รับตราส่งหรือบุคคลอ่ืนในราชอาณาจักร 

  
มาตรา 51  ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับจดทะเบียน ไม่รับจดแจ้งไม่ออกใบทะเบียนตาม

มาตรา 41 มาตรา 45 หรือมาตรา 48 ไม่ออกใบแทนใบทะเบียนตามมาตรา 55 หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบ
ทะเบียนตามมาตรา 42 มาตรา 46 หรือมาตรา 49 ผู้ยื่นค าขอมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรีได้ โดยท า
เป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งจากนายทะเบียน 

ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยค าอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่
นายทะเบียนได้รับค าอุทธรณ ์

  
มาตรา 52  ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนจะต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการประกอบการ

ต่อนายทะเบียนตามแบบ หลักเกณฑ์ และระยะเวลาที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 

  
มาตรา 53  ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนต้องแสดงใบทะเบียนไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ตั้ง

ส านักงานใหญ่หรือส านักงานสาขา 

  
มาตรา 54  ตัวแทนของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา 39 (2) และ (3) ต้อง

แสดงเอกสารส าคัญเกี่ยวกับการประกอบการของผู้ที่เป็นตัวการตามที่นายทะเบียนก าหนดไว้ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ตั้ง
ส านักงานของตัวแทน 

  



มาตรา 55  ในกรณีที่ใบทะเบียนสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญให้ผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนยื่นค าขอรับใบแทนใบทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการ
สูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดดังกล่าว 

การขอรับใบแทนใบทะเบียนและการออกใบแทนใบทะเบียนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 56  ในกรณีที่มีการย้ายส านักงานใหญ่หรือส านักงานสาขา หรือมีการเปลี่ยนแปลง

สาระส าคัญในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการอย่างหนึ่งอย่างใดในใบทะเบียน ให้ ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจด
ทะเบียนแจ้งแก่นายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และให้นายทะเบียนหมายเหตุการ
เปลี่ยนแปลงนั้นไว้ในใบทะเบียน 

  
มาตรา 57  เมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนผู้ใด 

(1) ไม่ด ารงหลักประกันส าหรับความรับผิดหรือความเสี่ยงอ่ืนใดตามสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ หรือไม่ด ารงสินทรัพย์ขั้นต่ าไว้ไม่น้อยกว่าแปดหมื่นหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินตลอดระยะเวลาที่ประกอบ
กิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

(2) ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบทะเบียนที่ระบุว่าเป็นเงื่อนไขอันเป็นสาระส าคัญ 

(3) ไม่ส่งหรือส่งรายงานไม่ถูกต้องหรือไม่มีรายการครบถ้วนตามมาตรา 52 

(4) ไม่อ านวยความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร ในการปฏิบัติการของนายทะเบียนและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาอัน
สมควร 

ถ้าผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนไม่ปฏิบัติตามที่นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งตามวรรค
หนึ่ง โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งระงับการประกอบธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
เป็นการชั่วคราวได้ในระยะเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่มีค าสั่ง 

  
มาตรา 58  นอกจากกรณีที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง นาย

ทะเบียนมีอ านาจเพิกถอนใบทะเบียน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนให้ข้อมูลเท็จหรือกระท าฉ้อฉลเพ่ือให้ได้รับจด

ทะเบียน 



(2) นายทะเบียนมีค าสั่งให้ระงับการประกอบธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเป็นการ
ชั่วคราวตามมาตรา 57 วรรคสองและผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนไม่ด าเนินการให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่นายทะเบียนก าหนดเกินกว่าหนึ่งครั้งในรอบปี 

(3) ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของนายทะเบียน หรือตามค าสั่ง
ของเจ้าหน้าที่อ่ืนที่มีอ านาจตามกฎหมายที่ให้น าของที่เป็นอันตรายซึ่งหาผู้รับไม่ได้ หรือของผิดกฎหมายไปส่งคืน
ให้แก่ผู้ตราส่ง รวมทั้งช าระค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการด าเนินการดังกล่าว 

  
มาตรา 59  ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนซึ่งนายทะเบียนมีค าสั่งให้ระงับการ

ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบหรือให้เพิกถอนใบทะเบียน มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรีได้โดย
ท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งจากนายทะเบียน 

การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าสั่งของนายทะเบียน เว้นแต่รัฐมนตรีจะสั่งให้ทุเลา
การบังคับ 

ในระหว่างที่รัฐมนตรีพิจารณาค าอุทธรณ์ ห้ามมิให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตาม
วรรคหนึ่งประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบต่อไป เว้นแต่จะเป็นการประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบที่เป็นการประกอบการตามสัญญาที่ได้ท าขึ้นก่อนได้รับแจ้งค าสั่งจากนายทะเบียน 

ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยค าอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่
นายทะเบียนได้รับค าอุทธรณ ์

  
มาตรา 60  ภายใต้บังคับมาตรา 59 วรรคสอง ให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนซึ่ง

ถูกเพิกถอนใบทะเบียนส่งคืนใบทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งเพิกถอนใบ
ทะเบียน 

  
มาตรา 61  ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนซึ่งประสงค์จะเลิกประกอบการต้องแจ้ง

ความประสงค์ดังกล่าวเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันที่เลิกประกอบการ 

เมื่อบอกเลิกประกอบการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ท าการประกอบการตามสัญญาที่ได้ท าขึ้นก่อน
บอกเลิกประกอบการต่อไปแต่มิให้เกินสามเดือนนับแต่วันที่เลิกประกอบการ 

ให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ส่งคืนใบทะเบียนต่อนายทะเบียน
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เลิกประกอบการ 

  



มาตรา 62  นายทะเบียนมีอ านาจควบคุมดูแลบรรดากิจการที่เกี่ยวกับการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามความในพระราชบัญญัตินี้ 

ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) เข้าไปในสถานที่ด าเนินการของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนในระหว่างเวลา
ท างานตามปกติ เพ่ือทราบข้อเท็จจริงและตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวกับการประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ 

(2) เรียกผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียน ผู้จัดการ พนักงานและลูกจ้าง ตัวแทนและ
ลูกจ้างของตัวแทนของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนมาให้ถ้อยค าหรือสั่งให้ยื่นค าชี้แจงแสดงข้อเท็จจริง 

(3) สั่งให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนด าเนินการน าของที่เป็นอันตรายซึ่งหาผู้รับไม่ได้
หรือซึ่งเป็นของผิดกฎหมายไปส่งคืนให้แก่ผู้ตราส่ง รวมทั้งสั่งให้ช าระค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการด าเนินการนั้น   ทั้งนี้ 
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  
มาตรา 63  ในการปฏิบัติการของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 62 วรรคสอง 

ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องซึง่อยู่ในสถานที่นั้นอ านวยความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร 

  
มาตรา 64  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็น

เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
หมวด 3 

การระงับข้อพิพาท 

 

  
มาตรา 65  คู่สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอาจตกลงกันให้ศาลในประเทศใดประเทศหนึ่งที่

มีเขตอ านาจพิจารณาคดีแพ่งที่มีมูลกรณีจากสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบหรือละเมิดตามกฎหมายของ
ประเทศนั้น เป็นศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี โดยระบุไว้ในใบตราส่งต่อเนื่องหรือสัญญาขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบก็ได้ 

ในกรณีที่มิได้มีการระบุศาลในการฟ้องคดีแพ่งที่มีมูลกรณีจากสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
หรือละเมิด โจทก์มีสิทธิเลือกฟ้องคดีในศาลใดศาลหนึ่งที่มีเขตอ านาจพิจารณาคดีดังกล่าวตามกฎหมายของ
ประเทศนั้นได้ ดังต่อไปนี้ 

(1) ศาลในประเทศท่ีเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่หรือภูมิล าเนาของจ าเลย 



(2) ศาลในประเทศที่สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้กระท าขึ้น ซึ่งต้องปรากฏว่าจ าเลยมี
ส านักงาน ส านักงานสาขาหรือตัวแทนอยู่ในประเทศนั้นด้วย 

(3) ศาลในประเทศท่ีเป็นสถานที่ท่ีผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องรับมอบของหรือส่งมอบของ 

อย่างไรก็ตาม คู่สัญญาอาจตกลงกันเป็นหนังสือให้ฟ้องคดีในศาลใด ๆ ที่มีเขตอ านาจพิจารณาคดี
ดังกล่าวตามกฎหมายของประเทศนั้นก็ได้ ถ้าการตกลงนั้นได้กระท าขึ้นภายหลังจากเกิดสิทธิเรียกร้องแล้ว 

  
มาตรา 66  ค าฟ้องเกี่ยวกับคดีแพ่งในราชอาณาจักรไม่ว่าจะมีมูลกรณีจากสัญญาขนส่งต่อเนื่อง

หลายรูปแบบหรือละเมิดตามพระราชบัญญัตินี้ และค าฟ้องเกี่ยวกับสัญญารับขนของภายในราชอาณาจักรตาม
มาตรา 5 ให้อยู่ในเขตอ านาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

  
มาตรา 67  คู่สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอาจตกลงกันเป็นหนังสือก าหนดให้เสนอข้อ

พิพาทใด ๆ ที่มีมูลกรณีจากสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบหรือละเมิด ให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาดก็ได้ 
ในกรณีที่มีข้อตกลงอนุญาโตตุลาการโดยระบุสถานที่ คู่สัญญามีสิทธิด าเนินกระบวนพิจารณาโดย

อนุญาโตตุลาการ ณ สถานที่ในประเทศตามที่ระบุไว้ในสัญญาเพ่ือด าเนินกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการก็
ได ้

ในกรณีที่มีข้อตกลงอนุญาโตตุลาการแต่มิได้ระบุสถานที่ ผู้เสนอข้อพิพาทมีสิทธิเลือกด าเนิน
กระบวนพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ ณ สถานที่ในประเทศใดประเทศหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) ประเทศท่ีเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่หรือภูมิล าเนาของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง 

(2) ประเทศที่สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้กระท าขึ้นซึ่งต้องปรากฏว่าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง
มีส านักงาน ส านักงานสาขาหรือตัวแทนอยู่ในประเทศนั้นด้วย 

(3) ประเทศท่ีเป็นสถานที่ท่ีผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องรับมอบของหรือส่งมอบของ 

อย่างไรก็ตาม คู่สัญญาอาจตกลงกันเป็นหนังสือให้ด าเนินกระบวนพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ 
ณ สถานที่ในประเทศใด ๆ ก็ได้ ถ้าการตกลงนั้นได้กระท าขึ้นภายหลังจากเกิดสิทธิเรียกร้องแล้ว 

  
มาตรา 68  ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดข้อเรียกร้องอันมีมูลกรณีจากสัญญาขนส่งต่อเนื่อง

หลายรูปแบบหรือละเมิดตามบทบัญญัติในหมวด 1 แห่งพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็นหนังสือภายหลัง
จากเกิดสิทธิเรียกร้องแล้วให้บังคับใช้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายของประเทศท่ีตกลงกันก็ได้ 

  



มาตรา 69  ข้อความหรือข้อตกลงใดในใบตราส่งต่อเนื่องหรือสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ที่จ ากัดสิทธิในการฟ้องคดีแพ่งต่อศาลหรือจ ากัดสิทธิในการด า เนินการพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นโมฆะ  ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  
หมวด 4 

บทก าหนดโทษ 

 

  
มาตรา 70  ผู้ใดประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยไม่ได้เป็นผู้ประกอบการขนส่ง

ต่อเนื่องจดทะเบียนหรือโดยฝ่าฝืนค าสั่งให้เพิกถอนใบทะเบียนตามมาตรา 58 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสน
บาทถึงหนึ่งล้านบาท และในกรณีที่มีการท าสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบไว้แล้ว ให้ปรับอีกเป็นรายสัญญาใน
อัตราสัญญาละห้าหมื่นบาท 

เพ่ือประโยชน์แก่คู่สัญญาหรือผู้รับตราส่ง ให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องมีสิทธิปฏิบัติตามสัญญา
ดังกล่าวที่ได้ท าไว้แล้วต่อไปจนแล้วเสร็จ 

  
มาตรา 71  ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 43 หรือมาตรา 47 

วรรคสอง หรือฝ่าฝืนค าสั่งให้ระงับการประกอบการตามมาตรา 57 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาท
ถึงห้าแสนบาท และปรับอีกวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 

  
มาตรา 72  ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบทะเบียนตาม

มาตรา 41 วรรคห้า มาตรา 44 วรรคหนึ่ง มาตรา 45 วรรคห้า หรือมาตรา 48 วรรคห้า ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองแสนบาท 

  
มาตรา 73  ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 52 หรือมาตรา 56 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

  
มาตรา 74  ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 60 หรือมาตรา 61 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

 

มาตรา 75  ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 53 หรือมาตรา 54 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 



มาตรา 76  ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 63 ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าพันบาท 

  
มาตรา 772  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามมาตรา 70 หรือมาตรา 71 เป็นนิติบุคคล 

ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคล
ใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการ
และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้
ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

  
มาตรา 78  เมื่อผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องที่กระท าความผิดตามมาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 

74 มาตรา 75 หรือมาตรา 76 ได้ช าระค่าปรับในอัตราสูงสุดส าหรับความผิดนั้นแก่นายทะเบียนภายในสามสิบวัน
แล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
บทเฉพาะกาล 

 

 

มาตรา 79  ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องซึ่งประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอยู่แล้วก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากประสงค์จะประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบต่อไป ให้ด าเนินการขอจด
ทะเบียนหรือจดแจ้งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

เมื่อได้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้นั้นประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบต่อไปได้จนกว่านายทะเบียนจะสั่งไม่อนุญาตให้จดทะเบียนหรือจดแจ้ง 

  
มาตรา 80  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่ท าขึ้นก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พันต ารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
 

                                                           
2 มาตรา 77 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560 



อัตราค่าธรรมเนียม 

 

  
(1) ใบทะเบียนผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง                             ฉบับละ       10,000     บาท 

(2) ใบจดแจ้ง                                                                ฉบับละ         8,000     บาท 

(3) ใบทะเบียนการเป็นตัวแทน                                            ฉบับละ         8,000     บาท 

(4) ใบอนุญาตตั้งสาขาของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง 

จดทะเบียนตามมาตรา 39 (1)                                         ฉบับละ        1,000      บาท 

(5) ใบแทนใบทะเบียน 

(ก) ใบแทนใบทะเบียนผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง                   ฉบับละ           500     บาท 

(ข) ใบแทนใบจดแจ้ง                                                   ฉบับละ           500     บาท 

(ค) ใบแทนใบทะเบียนการเป็นตัวแทน                               ฉบับละ           500     บาท 

(6) ค าขอจดทะเบียน                                                      ฉบับละ           500     บาท 

(7) ค าขอจดแจ้ง                                                           ฉบับละ           500     บาท 

(8) ค าขอตั้งตัวแทน                                                        ฉบับละ           500     บาท 

(9) ค าขอต่ออายุใบทะเบียน                                                ฉบับละ           500     บาท 

(10) ค าขออนุญาตตั้งสาขาของผู้ประกอบการ 

ขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา 39 (1)                        ฉบับละ           500     บาท 

(11) ค าขออ่ืน ๆ                                                           ฉบับละ           200     บาท 

 
 

หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รูปแบบของการให้บริการขนส่งระหว่าง
ประเทศได้พัฒนาไปจากเดิมที่มีลักษณะเป็นการให้บริการขนส่งสินค้าจากท่าเรือถึงท่าเรือ หรือจากท่าอากาศยาน
ถึงท่าอากาศยานจนสามารถขยายบริการเป็นลักษณะจากจุดรับมอบสินค้าที่ต้นทางจนถึงจุดส่งมอบสินค้าที่
ปลายทางมีรูปแบบหรือยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งมากกว่าหนึ่งรูปแบบหรือหนึ่งประเภท ภายใต้สัญญาขนส่ง
เพียงฉบับเดียว  ฉะนั้น จึงต้องก าหนดหลักเกณฑ์ในการอนุญาตและหลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการเพ่ือรองรับ
การบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบดังกล่าว และเพ่ือให้สามารถอ านวยความสะดวกแก่การด าเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศท่ีมีการแข่งขันสูง  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
                      
  



พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล 
พ.ศ. 25603 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มี ค าวินิจฉัยว่า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 54 เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการผู้จัดการ 
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับการกระท า
ความผิดของนิติบุคคล โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระท าหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระท าความผิดของนิติ
บุคคลนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้
บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 6 และต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีค า
วินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวท านองเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 74 พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 78 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 28/4 และ
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 มาตรา 72/5 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 มาตรา 
6  ดังนั้น เพ่ือแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอ่ืนที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให้ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  

                                                           
3 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134/ตอนที่ 18 ก/หน้า 1/11 กุมภาพันธ์ 2560 


