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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ
ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการรับขนของทางทะเล 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ผู้ขนส่ง” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบการรับขนของทางทะเลเพ่ือบ าเหน็จเป็นทางค้าปกติ 

โดยท าสัญญารับขนของทางทะเลกับผู้ส่งของ 

“ผู้ขนส่งอ่ืน” หมายความว่า บุคคลซึ่งมิได้เป็นคู่สัญญากับผู้ส่งของในสัญญารับขนของทางทะเล 
แต่ได้รับมอบหมายจากผู้ขนส่งให้ท าการขนส่งของตามสัญญานั้นแม้เพียงช่วงระยะทางช่วงใดช่วงหนึ่ง และให้
หมายความรวมถึงบุคคลอ่ืนใดซึ่งผู้ขนส่งอ่ืนได้มอบหมายช่วงต่อไปให้ท าการขนส่งของนั้นด้วย ไม่ว่าจะมีการ
มอบหมายช่วงกันไปกี่ทอดก็ตาม แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุคคลซึ่งได้รับมอบอ านาจโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายตาม
ประเพณีในธุรกิจการรับขนของทางทะเล ให้เป็นตัวแทนผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอ่ืนในการด าเนินงานอันเกี่ยวกับธุรกิจ

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108/ตอนที่ 203/ฉบับพิเศษ หน้า 68/22 พฤศจิกายน 2534 



เนื่องจากการรับขนของทางทะเล เช่น พิธีการเข้าเมือง พิธีการศุลกากร การน าร่อง การเข้าท่า การออกจากท่า 
การบรรทุกของลงเรือ การขนถ่ายของขึ้นจากเรือ หรือการส่งมอบของแก่ผู้รับตราส่งเป็นต้น 

“ผู้ส่งของ” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ขนส่งในสัญญารับขนของทางทะเล 

“ผู้รับตราส่ง” หมายความว่า 

(ก) บุคคลซึ่งมีชื่อระบุไว้ในใบตราส่งว่าเป็นผู้รับตราส่ง หรือผู้รับของส าหรับใบตราส่งที่ออกให้แก่
บุคคลโดยนาม 

(ข) ผู้รับสลักหลังคนสุดท้าย ส าหรับใบตราส่งที่ออกให้แก่บุคคลเพ่ือเขาสั่งหรือใบตราส่งที่ออก
ให้แก่บุคคลโดยนาม และไม่มีข้อห้ามการสลักหลังไว้ หรือ 

(ค) บุคคลซึ่งมีชื่อเป็นผู้รับของ ในกรณีที่ไม่มีการออกใบตราส่งหรือมีการออกเอกสารที่มีชื่อเรียก
อย่างอ่ืน 

“ของ” หมายความว่า สังหาริมทรัพย์ สัตว์มีชีวิต รวมทั้งภาชนะขนส่งที่ผู้ส่งของเป็นผู้จัดหามา
เพ่ือใช้ในการขนส่งด้วย 

“ภาชนะขนส่ง” หมายความว่า ตู้สินค้า ไม้รองสินค้า หรือสิ่งอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกันซึ่งใช้
บรรจุหรือรองรับของ หรือใช้รวมหน่วยการขนส่งของหลายหน่วยเข้าด้วยกัน เพ่ือประโยชน์ในการขนส่งทางทะเล 

“หน่วยการขนส่ง” หมายความว่า หน่วยแห่งของที่ขนส่งทางทะเลซึ่งนับเป็นหนึ่ง และแต่ละ
หน่วยอาจท าการขนส่งไปตามล าพังได้ เช่น กระสอบ ชิ้น ถัง ตู้ ม้วน ลัง ลูก ห่อ หีบ อัน หรือหน่วยที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืน 

“สัญญารับขนของทางทะเล” หมายความว่า สัญญาที่ผู้ขนส่งรับขนของทางทะเลจากท่าหรือที่ใน
ประเทศหนึ่งไปยังท่าหรือที่ในอีกประเทศหนึ่ง โดยคิดค่าระวาง 

“อุปกรณ์แห่งค่าระวาง” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายอย่างใดที่ผู้ขนส่งได้เสียไปโดยควรในระหว่าง
ขนส่ง ซึ่งตามประเพณีในการขนส่งทางทะเลถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าระวาง และให้หมายความรวมถึงเงินที่ผู้ขนส่ง
จ าเป็นต้องเรียกเก็บเพิ่มขึ้นจากอัตราค่าระวางปกติ เพ่ือชดเชยค่าใช้จ่ายในการให้บริการของผู้ขนส่งเนื่องจากเหตุที่
ผู้ขนส่งไม่อาจป้องกันได้ อันมีประเพณีในการขนส่งทางทะเลที่ผู้ขนส่งจะเรียกได้ เช่น การขึ้นราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 
ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจากภาวะคับคั่งของท่าเรือหรือที่ที่บรรทุกหรือขนถ่ายของ หรือการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างสกุลเป็นต้น 

“ใบตราส่ง” หมายความว่า เอกสารที่ผู้ขนส่งออกให้แก่ผู้ส่งของเป็นหลักฐานแห่งสัญญารับขน
ของทางทะเลแสดงว่าผู้ขนส่งได้รับของตามที่ระบุในใบตราส่งไว้ในความดูแลหรือได้บรรทุกของลงเรือแล้ว และผู้
ขนส่งรับที่จะส่งมอบของดังกล่าวให้แก่ผู้มีสิทธิรับของนั้นเมื่อได้รับเวนคืนใบตราส่ง 

  



มาตรา 4  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การขนส่งทางทะเลจากที่แห่งหนึ่งในราชอาณาจักรไป
ยังที่อีกแห่งหนึ่งนอกราชอาณาจักร หรือจากท่ีแห่งหนึ่งนอกราชอาณาจักรมายังที่อีกแห่งหนึ่งในราชอาณาจักร เว้น
แต่กรณีที่ได้ระบุในใบตราส่งว่าให้ใช้กฎหมายของประเทศอ่ืนหรือกฎหมายระหว่างประเทศบังคับก็ให้เป็นไป
ตามนั้น แต่แม้ว่าจะได้ระบุไว้เช่นนั้นก็ตาม ถ้าปรากฏว่าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคล
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ก็ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับ 

การขนส่งของทางทะเลภายในราชอาณาจักร ถ้าได้ตกลงกันเป็นหนังสือว่าให้ใช้พระราชบัญญัตินี้
บังคับ ก็ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่เป็นการขนส่งโดยไม่คิดค่าระวาง ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ถ้ามีการ
ออกใบตราส่ง ใบรับของ หรือเอกสารอ่ืนท านองเดียวกันผู้ขนส่งต้องจดแจ้งไว้ในใบตราส่ง ใบรับของ หรือเอกสาร
อ่ืนนั้น ว่าผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิด มิฉะนั้นจะยกขึ้นใช้ยันบุคคลภายนอกซ่ึงเป็นผู้รับตราส่ง หรือรับโอนสิทธิตามใบตรา
ส่ง ใบรับของ หรือเอกสารดังกล่าวมิได้ 

  
มาตรา 5  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่การขนส่งของทางทะเลตามสัญญาจ้างเหมาระวาง

บรรทุกของเรือไม่ว่าทั้งล าหรือบางส่วน แต่ถ้ามีการออกใบตราส่งส าหรับของที่ขนส่งตามสัญญาจ้างเหมานั้นด้วย 
หน้าที่และสิทธิของผู้ขนส่งและผู้รับตราส่งซึ่งมิใช่ผู้จ้างเหมาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 6  สัญญารับขนของที่มีการขนส่งทางทะเลและทางอ่ืนรวมอยู่ด้วยให้อยู่ภายใต้บังคับแห่ง

พระราชบัญญัตินี้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลเท่านั้น 

  
มาตรา 7  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

หมวด 1 

หน้าที่และสิทธิของผู้ขนส่ง 

 

  
มาตรา 8  ก่อนบรรทุกของลงเรือหรือก่อนที่เรือนั้นจะออกเดินทาง ผู้ขนส่งมีหน้าที่ต้อง 

(1) ท าให้เรืออยู่ในสภาพที่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัยในเส้นทางเดินเรือนั้น 

(2) จัดให้มีคนประจ าเรือ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องอุปกรณ์ และสิ่งจ าเป็นให้เหมาะสมแก่ความ
ต้องการส าหรับเรือนั้น และ 

(3) จัดระวางบรรทุกและส่วนอื่น ๆ ที่ใช้บรรทุกของให้เหมาะสมและปลอดภัยตามสภาพแห่งของ
ที่จะรับ ขนส่ง และรักษา เช่น เครื่องปรับอากาศ ห้องเย็น เป็นต้น 



ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ ผู้ขนส่งต้องกระท าการทั้งปวงเท่าที่เป็นธรรมดาและสมควร
จะต้องกระท าส าหรับผู้ประกอบอาชีพรับขนของทางทะเล 

  
มาตรา 9  ถ้ามีความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 8 เกิดขึ้นหลังจากบรรทุกของลงเรือ

หรือเมื่อเรือนั้นออกเดินทางแล้ว ผู้ขนส่งจะต้องจัดการแก้ไขความบกพร่องนั้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่อยู่ในวิสัยที่ผู้
ประกอบอาชีพรับขนของทางทะเลจะท าได้ในภาวะเช่นนั้น 

  
มาตรา 10  ผู้ขนส่งต้องใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติการให้เหมาะสมในการบรรทุกลงเรือ การ

ยกขน การเคลื่อนย้าย การเก็บรักษา การดูแลและการขนถ่ายซึ่งของที่ตนท าการขนส่ง 

  
มาตรา 11  ผู้ขนส่งมีสิทธิบรรทุกของบนปากระวางเฉพาะในกรณีที่ได้ตกลงกับผู้ส่งของ หรือเป็น

การกระท าตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือเป็นการปฏิบัติตามประเพณีทางการค้าเก่ียวกับการบรรทุกของเช่นนั้น 

ถ้าผู้ขนส่งและผู้ส่งของตกลงกันให้บรรทุกหรืออาจบรรทุกของบนปากระวางได้ ผู้ขนส่งต้องจด
แจ้งข้อตกลงดังกล่าวไว้ในใบตราส่งหรือเอกสารอ่ืนอันเป็นหลักฐานแห่งสัญญารับขนของทางทะเลในกรณีที่ไม่มี
การออกใบตราส่ง 

ถ้าไม่มีการจดแจ้งข้อความในใบตราส่งหรือเอกสารอื่นตามวรรคสอง หากผู้ขนส่งอ้างว่ามีข้อตกลง
กัน ให้ผู้ขนส่งมีหน้าที่พิสูจน์ถึงข้อตกลงนั้น แต่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ผู้รับตราส่งหรือบุคคลภายนอกซึ่งได้ใบตราส่ง
หรือเอกสารอื่นมาโดยไม่รู้ถึงข้อตกลงนั้นมิได้ 

ถ้ามีการบรรทุกของบนปากระวางโดยขัดต่อบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่ไม่ ได้จดแจ้ง
ข้อตกลงไว้ในใบตราส่งหรือเอกสารอ่ืนตามวรรคสาม มิให้น าบทบัญญัติในมาตรา 51 มาตรา 52 มาตรา 53 มาตรา 
54 มาตรา 55 หรือมาตรา 56 มาใช้บังคับ 

ในกรณีที่มีความตกลงโดยชัดแจ้งระหว่างผู้ขนส่งกับผู้ส่งของให้บรรทุกของใดในระวาง   ถ้าผู้
ขนส่งบรรทุกของนั้นบนปากระวาง ให้ถือว่าผู้ขนส่งกระท าการหรืองดเว้นกระท าการตามมาตรา 60 (1) 

  
มาตรา 12  เมื่อผู้ขนส่งได้รับของไว้ในความดูแลแล้ว ถ้าผู้ส่งของเรียกเอาใบตราส่ง ผู้ขนส่งต้อง

ออกให้ 
  
มาตรา 13  เมื่อได้บรรทุกของลงเรือเสร็จแล้ว ถ้าผู้ส่งของเรียกเอาใบตราส่งชนิด  “บรรทุก

แล้ว” ผู้ขนส่งต้องออกให้ 
  



มาตรา 14  เมื่อได้ขนของไปถึงท่าปลายทางหรือที่หมายปลายทางตามที่ตกลงกันไว้ และพร้อมที่
จะส่งมอบของนั้นแล้ว ผู้ขนส่งมีสิทธิได้รับค่าระวางและอุปกรณ์แห่งค่าระวาง เว้นแต่จะมีข้อก าหนดในใบตราส่ง
หรือได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนในสัญญารับขนของทางทะเล 

  
มาตรา 15  ผู้ขนส่งชอบที่จะยึดหน่วงของไว้จนกว่าจะได้รับช าระค่าระวางและอุปกรณ์แห่งค่า

ระวาง หรือจนกว่าผู้รับตราส่งจะได้จัดให้มีประกันตามควร 

  
มาตรา 16  เมื่อของไปถึงท่าปลายทางหรือที่หมายปลายทางตามที่ตกลงกันไว้แล้ว ผู้ขนส่งต้อง

บอกกล่าวแก่ผู้รับตราส่งโดยไม่ชักช้า 

  
มาตรา 17  ข้อก าหนดใดในสัญญารับขนของทางทะเลซึ่งมีวัตถุประสงค์หรือมีผลไม่ว่าโดยตรง

หรือโดยปริยายดังต่อไปนี้ ข้อก าหนดนั้นเป็นโมฆะ 

(1) ปลดเปลื้องผู้ขนส่งจากหน้าที่หรือความรับผิดใด ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(2) ก าหนดความรับผิดของผู้ขนส่งให้น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในมาตรา 58 หรือมาตรา 60 

(3) ปัดภาระการพิสูจน์ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ขนส่งไปให้ผู้ส่งของหรือ
บุคคลภายนอกเป็นผู้พิสูจน์ 

(4) ให้ผู้ขนส่งเป็นผู้รับประโยชน์ในสัญญาประกันภัยแห่งของตามสัญญารับขนของทางทะเลอัน
เป็นวัตถุท่ีเอาประกันภัย 

ความเป็นโมฆะของข้อก าหนดตามวรรคหนึ่งไม่กระทบกระทั่งถึงความสมบูรณ์ของข้อก าหนดอ่ืน
ในสัญญานั้น และให้ถือว่าคู่สัญญาได้เจตนาให้ข้อก าหนดอ่ืนนั้นแยกออกต่างหากจากข้อก าหนดที่เป็นโมฆะตาม
วรรคหนึ่ง 

บทบัญญัติในมาตรานี้ไม่ตัดสิทธิคู่กรณีที่จะตกลงกันก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้
ขนส่งให้มากขึ้นกว่าที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมวด 2 

ใบตราส่ง 

 

  
มาตรา 18  ใบตราส่งพึงแสดงรายการ ดังต่อไปนี้ 



(1) ลักษณะทั่วไปแห่งของ เครื่องหมายที่จ าเป็นเพ่ือบ่งตัวของ ข้อความที่แจ้งลักษณะอันตราย
แห่งของ หากจะต้องมี จ านวนหน่วยการขนส่ง และน้ าหนักของหรือปริมาณอย่างอ่ืน  ทั้งนี้ ตามท่ีผู้ส่งของแจ้งหรือ
จัดให้ 

(2) สภาพแห่งของเท่าท่ีเห็นได้จากภายนอก 

(3) ชื่อและส านักงานของผู้ขนส่ง 

(4) ชื่อของผู้ส่งของ 

(5) ชื่อของผู้รับตราส่ง ถ้าผู้ส่งของระบุไว้ 
(6) ค่าระวางเท่าที่ผู้รับตราส่งจะต้องจ่าย หรือข้อความแสดงว่าผู้รับตราส่งเป็นผู้จ่ายค่าระวาง

และค่าเรือเสียเวลาในการบรรทุกของลงเรือ ณ ท่าต้นทาง 

(7) ท่าต้นทางที่บรรทุกของลงเรือตามสัญญารับขนของทางทะเลและวันที่ผู้ขนส่งรับของเข้ามาอยู่
ในความดูแล 

(8) ท่าปลายทางที่ขนถ่ายของขึ้นจากเรือตามสัญญารับขนของทางทะเล 

(9) ข้อความแสดงว่าของนั้นให้บรรทุกบนปากระวางหรืออาจบรรทุกบนปากระวางได้ 
(10) วันหรือระยะเวลาส่งมอบของ ณ ท่าปลายทางที่ขนถ่ายของขึ้นจากเรือ ถ้าคู่สัญญาได้ตกลง

กันไว้ 
(11) ข้อจ ากัดความรับผิดซึ่งมากกว่าที่ก าหนดไว้ในมาตรา 58 

(12) สถานที่และวันที่ออกใบตราส่ง 

(13) จ านวนต้นฉบับใบตราส่งที่ออก 

(14) ลายมือชื่อผู้ขนส่งหรือตัวแทนผู้ขนส่ง 

  
มาตรา 19  ใบตราส่งชนิด “บรรทุกแล้ว” ตามมาตรา 13 นอกจากจะมีรายการตามมาตรา 18 

แล้ว ให้ระบุชื่อเรือท่ีรับบรรทุกของและวันที่บรรทุกของนั้นลงเรือเสร็จแล้วด้วย 

  
มาตรา 20  ในกรณีที่ผู้ขนส่งได้ออกใบตราส่งหรือเอกสารสิทธิอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับของให้แก่ผู้

ส่งของไว้ก่อนบรรทุกของลงเรือ ถ้าผู้ส่งของขอให้ผู้ขนส่งออกใบตราส่งชนิด “บรรทุกแล้ว” ผู้ส่งของต้องคืนใบตรา
ส่งหรือเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ขนส่งเพ่ือแลกกับใบตราส่งชนิด “บรรทุกแล้ว” ในการนี้ผู้ขนส่งอาจท าให้โดยแก้ไข
ใบตราส่งหรือเอกสารดังกล่าวให้เป็นใบตราส่งชนิด “บรรทุกแล้ว” ก็ได้ ถ้าใบตราส่งหรือเอกสารที่แก้ไขแล้วนั้นมี
รายการต่าง ๆ ครบถ้วนตามท่ีใบตราส่งชนิด “บรรทุกแล้ว” จะพึงม ี

  



มาตรา 21  ใบตราส่งที่ออกโดยผู้ขนส่งมีรายการไม่ครบตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 หรือมาตรา 19 
ใบตราส่งนั้นยังคงมีฐานะทางกฎหมายเป็นใบตราส่ง ถ้ามีข้อความครบลักษณะเป็นใบตราส่งตามมาตรา 3 

  
มาตรา 22  ใบตราส่งใดไม่มีข้อความตามมาตรา 18 (6) ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้รับตราส่งไม่ต้อง

จ่ายค่าระวางและค่าเรือเสียเวลาในการบรรทุกของลงเรือ ณ ท่าต้นทาง แต่ถ้าใบตราส่งนั้นได้โอนไปยังผู้รับตราส่ง
หรือบุคคลภายนอกซึ่งได้กระท าการโดยสุจริตโดยเชื่อใบตราส่งนั้น ห้ามมิให้ผู้ขนส่งพิสูจน์เป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา 23  ในกรณีที่ผู้ส่งของเป็นผู้แจ้งหรือจัดให้ซึ่งข้อความในใบตราส่งเกี่ยวกับลักษณะทั่วไป

แห่งของ เครื่องหมายที่จ าเป็นเพ่ือบ่งตัวของ จ านวนหน่วยการขนส่งน้ าหนักของหรือปริมาณอย่างอ่ืน ถ้าผู้ขนส่ง
หรือบุคคลอ่ืนซึ่งออกใบตราส่งในนามของผู้ขนส่งทราบ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้องตรง
กับของที่รับไว้จริง หรือไม่ถูกต้องตรงกับของที่ได้รับบรรทุกไว้จริ งในกรณีที่มีการออกใบตราส่งชนิด “บรรทุก
แล้ว” หรือไม่อาจตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของรายการดังกล่าวในใบตราส่งโดยวิธีการอันสมควรแก่วิสัยและ
พฤติการณ์ในภาวะเช่นนั้นได้ บุคคลดังกล่าวต้องบันทึกเป็นข้อสงวนไว้ในใบตราส่งโดยระบุถึงข้อที่ไม่ตรงกับความ
จริง เหตุแห่งความสงสัย หรือพฤติการณ์ที่ไม่อาจตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงได้ แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา 24  ถ้าผู้ขนส่งหรือบุคคลอ่ืนซึ่งออกใบตราส่งในนามของผู้ขนส่งมิได้บันทึกสภาพแห่งของ

เท่าท่ีเห็นได้จากภายนอกไว้ในใบตราส่ง ให้ถือว่าของตามใบตราส่งนั้นมีสภาพภายนอกเรียบร้อย 

  
มาตรา 25  ถ้ามิได้บันทึกเป็นข้อสงวนไว้ในใบตราส่งตามมาตรา 23 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้

ขนส่งได้รับของไว้หรือได้บรรทุกของลงเรือในกรณีที่เป็นใบตราส่งชนิด “บรรทุกแล้ว”  ทั้งนี้ ตามรายการที่แสดงไว้
ในใบตราส่งนั้น แต่ถ้าใบตราส่งใดได้โอนไปยังผู้รับตราส่งหรือบุคคลภายนอกซึ่งได้กระท าการโดยสุจริต โดยเชื่อ
ตามข้อความในใบตราส่งนั้นแล้ว ห้ามมิให้ผู้ขนส่งพิสูจน์เป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา 26  ในกรณีที่ได้ออกใบตราส่งให้แก่กันไว้ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขนส่งกับผู้รับตราส่งใน

เรื่องท้ังหลายเกี่ยวกับการขนส่งของที่ระบุไว้ในใบตราส่งนั้น ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในใบตราส่ง 

  
มาตรา 27  ใบตราส่งใดแม้จะได้ออกให้แก่บุคคลใดโดยนามก็ยังอาจโอนให้กันได้โดยการสลัก

หลัง เว้นแต่จะมีข้อก าหนดห้ามการสลักหลังไว้ในใบตราส่งนั้น 

  



มาตรา 28  เมื่อได้ออกใบตราส่งให้แก่กันไว้แล้ว ผู้รับตราส่งจะเรียกให้ส่งมอบของได้ต่อเมื่อ
เวนคืนใบตราส่งนั้นแก่ผู้ขนส่งหรือให้ประกันตามควร 

  
มาตรา 29  ในกรณีที่ได้ออกใบตราส่งให้แก่กันไว้โดยมีต้นฉบับมากกว่าหนึ่งฉบับ และของได้ถึง

ท่าปลายทางหรือที่หมายปลายทางแล้ว 

(1) แม้ผู้รับตราส่งจะน าต้นฉบับใบตราส่งมาเวนคืนเพียงฉบับเดียว ผู้ขนส่งก็จ าต้องส่งมอบของให้ 
และเมื่อผู้ขนส่งได้ส่งมอบของแล้ว ให้ใบตราส่งฉบับอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้เวนคืนเป็นอันสิ้นผล 

(2) ก่อนหรือในระหว่างการส่งมอบของ ถ้าปรากฏว่ามีผู้รับตราส่งมากกว่าหนึ่งคนเรียกให้ส่งมอบ
ของรายเดียวกันโดยแต่ละคนต่างมีต้นฉบับใบตราส่งมาเวนคืนให้ ให้ผู้ขนส่งน าของทั้งหมดหรือของส่วนที่ยังไม่ได้
ส่งมอบไปฝากไว้ ณ ส านักงานวางทรัพย์ และให้น าบทบัญญัติมาตรา 333 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 30  ในกรณีที่ได้ออกใบตราส่งให้แก่กันไว้โดยมีต้นฉบับมากกว่าหนึ่งฉบับในระหว่างที่ของ

ยังไปไม่ถึงท่าปลายทางหรือที่หมายปลายทาง ผู้ขนส่งไม่จ าต้องส่งมอบของนั้นแก่บุคคลใด เว้นแต่จะได้รับเวนคืน
ต้นฉบับใบตราส่งทั้งหมดท่ีออกให้แก่กันไว้ 

ถ้าผู้ขนส่งส่งมอบของไปโดยที่ยังไม่ได้รับเวนคืนใบตราส่งทั้งหมด ผู้ขนส่งต้องรับผิดต่อผู้รับตราส่ง
ซึ่งมีต้นฉบับใบตราส่งที่ยังไม่ได้เวนคืน 

  
หมวด 3 

หน้าทีแ่ละสิทธิของผู้ส่งของ 

 

  
มาตรา 31  ผู้ส่งของไม่ต้องรับผิดเพ่ือการที่ผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอ่ืนได้รับความเสียหายหรือการที่

เรือเสียหาย เว้นแต่จะเป็นเหตุมาจากความผิดหรือประมาทเลินเล่อของผู้ส่งของหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้ส่ง
ของหรือจากสภาพแห่งของนั้นเอง โดยผู้ส่งของมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือประเพณีทางการค้าเกี่ยวกับการส่ง
ของนั้น 

  
มาตรา 32  ถ้าผู้ส่งของได้แจ้งหรือจัดให้ซึ่งข้อความตามมาตรา 23 เพ่ือให้ผู้ขนส่งบันทึกข้อความ

นั้นไว้ในใบตราส่ง และเมื่อได้บันทึกให้ตามนั้นแล้วให้ถือว่าผู้ส่งของได้รับรองกับผู้ขนส่งว่าข้อความที่แจ้งหรือจัดให้
นั้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับของนั้นทุกประการ 



ถ้ามีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่ถูกต้องแท้จริงของข้อความตามวรรคหนึ่ง ผู้ส่ง
ของต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ขนส่ง แม้ว่าผู้ส่งของจะได้โอนใบตราส่ งนั้นให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้วก็
ตาม แต่ทั้งนี้ ผู้ขนส่งยังคงต้องรับผิดตามสัญญารับขนของทางทะเลต่อบุคคลภายนอก 

  
มาตรา 33  ของใดท่ีมีสภาพอันก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น ไวไฟ หรืออาจเกิดระเบิด หรืออาจเป็น

อันตรายโดยประการอื่น ผู้ส่งของต้องท าเครื่องหมายหรือปิดป้ายตามสมควรเพื่อให้รู้ว่าของนั้นมีอันตราย 

เมื่อส่งของตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอ่ืน ผู้ส่งของต้องแจ้งให้ผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอ่ืน
ทราบถึงสภาพอันตรายแห่งของนั้น และในกรณีที่ผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอ่ืนร้องขอ ให้ผู้ส่งของแจ้งข้อควรระวังและวิธี
ป้องกันอันตรายให้ทราบด้วย 

  
มาตรา 34  ถ้าผู้ส่งของไม่ปฏิบัติตามมาตรา 33 และผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอ่ืนไม่ทราบถึงสภาพ

อันตรายแห่งของนั้น สิทธิและหน้าที่ของผู้ส่งของ ผู้ขนส่ง และผู้ขนส่งอื่นมีดังต่อไปนี้ 
(1) ไม่ว่าเวลาใด ๆ ผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอ่ืนอาจขนถ่ายของนั้นขึ้นจากเรือ ท าลาย หรือท าให้หมด

ฤทธิ์ ตามความจ าเป็นแห่งกรณี โดยไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

(2) ผู้ส่งของยังคงต้องรับผิดในความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายทั้งปวงอันเกิดขึ้นหรือเป็นผลเนื่องจาก
การขนส่งของนั้น นอกจากค่าใช้จ่ายตาม (1) 

  
มาตรา 35  แม้ว่าผู้ส่งของจะได้ปฏิบัติตามมาตรา 33 แล้ว หรือผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอ่ืนได้รับ

บรรทุกของตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง โดยรู้ถึงสภาพอันตรายแห่งของนั้นก็ตาม แต่ถ้าปรากฏในภายหลังว่าของนั้น
จะเกิดเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินขึ้นอย่างแน่ชัด ผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอ่ืนอาจขนถ่ายของนั้นขึ้นจากเรือ 
ท าลาย หรือท าให้หมดฤทธิ์ตามความจ าเป็นแห่งกรณีได้ โดยไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้
ขนส่งต้องรับผิดตามมาตรา 39 โดยไม่อาจอ้างข้อยกเว้นความรับผิดตามมาตรา 51 มาตรา 52 มาตรา 53 มาตรา 
54 มาตรา 55 หรือมาตรา 56 ได้ 

  
มาตรา 36 ในระหว่างที่ของอยู่ในความดูแลของผู้ขนส่ง ผู้ส่งของจะสั่งให้ผู้ขนส่งงดการส่งของนั้น

ไป ส่งกลับคืนมา ระงับการส่งมอบแก่ผู้รับตราส่ง หรือจัดการแก่ของนั้นเป็นประการอ่ืนก็ได้ แต่ต้องเวนคืนต้นฉบับ
ใบตราส่งทั้งหมดที่ออกให้แก่กันไว้แก่ผู้ขนส่ง ในกรณีเช่นนี้ ผู้ขนส่งมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายที่ได้เสียไป เพ่ือจัดการใน
การขนส่ง หรือตามค าสั่งของผู้ส่งของและมีสิทธิได้รับค่าระวางตามส่วนแห่งระยะทางที่ได้จัดการขนส่งไปแล้ว 

ถ้าได้จัดการไปตามค าสั่งของผู้ส่งของโดยยังไม่ได้รับเวนคืนต้นฉบับใบตราส่งทั้งหมด ผู้ขนส่งต้อง
รับผิดต่อผู้รับตราส่งซึ่งมีใบตราส่งฉบับที่ยังไม่ได้เวนคืน 



  
มาตรา 37  ถ้าผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอ่ืนได้รับความเสียหายเนื่องจากความผิดหรือประมาทเลินเล่อ

ของผู้ส่งของหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้ส่งของ ผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอ่ืนนั้นต้องส่งค าบอกกล่าวเป็นหนังสือแก่ผู้ส่ง
ของหรือตัวแทนว่าได้เกิดความเสียหายพร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงสภาพโดยทั่วไปของความเสียหายดังกล่าวภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้เกิดความเสียหาย หรือวันที่ส่งมอบของตามมาตรา 40 แล้วแต่วันใดจะเป็นวันหลัง มิฉะนั้น
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอื่นไม่ได้รับความเสียหายนั้น 

  
มาตรา 38  ในกรณีที่ผู้ส่งของขอให้ผู้ขนส่งหรือตัวแทนออกใบตราส่งให้แก่ตนโดยไม่ต้องบันทึก

ข้อสงวนเกี่ยวกับรายการใด ๆ ในใบตราส่งและให้ใบตราส่งมีข้อความตามที่ผู้ส่งของได้แจ้งหรือจัดให้ หรือโดยไม่มี
ข้อสงวนเกี่ยวกับสภาพภายนอกแห่งของในใบตราส่งนั้น และผู้ส่งของรับรองหรือตกลงว่าตนยินยอมชดใช้
ค่าเสียหายอันเกิดจากการออกใบตราส่งนั้น ค ารับรองหรือข้อตกลงดังกล่าวจะใช้ยันผู้รับตราส่งหรือบุคคลภายนอก
ผู้รับโอนใบตราส่งนั้นมิได้ 

  
หมวด 4 

ความรับผิดของผู้ขนส่ง 

 

  
มาตรา 39  ภายใต้บังคับมาตรา 51 มาตรา 52 มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 56 

และมาตรา 58 ผู้ขนส่งต้องรับผิดเพ่ือความเสียหายอันเป็นผลจากการที่ของซึ่งได้รับมอบจากผู้ส่งของ สูญหาย 
เสียหาย หรือมีการส่งมอบชักช้า ถ้าเหตุแห่งการสูญหาย เสียหาย หรือการส่งมอบชักช้านั้นได้เกิดขึ้นในระหว่างที่
ของดังกล่าวอยู่ในความดูแลของตน 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้ถือว่าของอยู่ในความดูแลของผู้ขนส่งนับตั้งแต่เวลาที่ผู้ขนส่งได้รับ
ของนั้นไว้จากผู้ส่งของ หรือตัวแทนผู้ส่งของหรือจากเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ใช้อยู่ 
ณ ท่าต้นทางท่ีบรรทุกของลงเรือก าหนดให้ผู้ส่งของต้องมอบของที่จะขนส่งไว้กับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลดังกล่าวจนถึง
เวลาที่ผู้ขนส่งส่งมอบของนั้น ณ ท่าปลายทางหรือที่หมายปลายทางตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 40 

  
มาตรา 40  ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้ขนส่งได้ส่งมอบของซึ่งตนได้รับไว้แล้ว 

(1) ผู้ขนส่งได้มอบของให้แก่ผู้รับตราส่งแล้ว 

(2) ในกรณีที่ผู้รับตราส่งไม่มารับของจากผู้ขนส่ง ผู้ขนส่งได้จัดการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ของนั้น
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญารับขนของทางทะเล หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือประเพณีทางการค้าที่ถือปฏิบัติกัน
อยู่ ณ ท่าปลายทางแล้ว หรือ 



(3) ผู้ขนส่งได้มอบของไว้กับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ใช้อยู่ ณ ท่า
ปลายทางก าหนดให้ผู้ขนส่งต้องมอบของที่ขนถ่ายขึ้นจากเรือไว้กับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลดังกล่าว 

  
มาตรา  41 การส่งมอบชักช้าตามมาตรา 39 ได้แก่ 

(1) ในกรณีที่ได้ก าหนดเวลาส่งมอบไว้กับผู้ส่งของ ผู้ขนส่งไม่ได้ส่งมอบของภายในก าหนดเวลานั้น 

(2) ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดเวลาส่งมอบไว้ ผู้ขนส่งไม่ได้ส่งมอบของภายในก าหนดเวลาอันควรที่ผู้
ขนส่งจะส่งมอบตามหน้าที่อันพึงปฏิบัติได้  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบด้วย 

  
มาตรา 42  ถ้าเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันสิ้นก าหนดส่งมอบหรือ

ก าหนดเวลาอันควรส่งมอบตามมาตรา 41 (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี บุคคลซึ่งมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนจะรับ
มอบของและเรียกค่าเสียหายอันเป็นผลจากการส่งมอบชักช้า หรือจะเรียกค่าสินไหมทดแทนเสมือนว่าของนั้นได้
สูญหายสิ้นเชิงก็ได้ ในกรณีนี้ให้น าบทบัญญัติมาตรา 227 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

  
มาตรา 43  แม้ว่าผู้ขนส่งจะได้มอบหมายให้ผู้ขนส่งอ่ืนท าการขนส่งของที่ตนรับขน ผู้ขนส่งก็ยังคง

ต้องรับผิดเพ่ือการสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้าแห่งของนั้น และจะต้องรับผิดเพ่ือการกระท าของผู้ขนส่งอื่น
รวมทั้งลูกจ้างและตัวแทนของผู้ขนส่งอ่ืน ซึ่งได้กระท าไปภายในทางการที่จ้าง หรือภายในขอบอ านาจของการเป็น
ตัวแทนนั้นด้วย 

  
มาตรา 44  ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยความรับผิดของผู้ขนส่งมาใช้บังคับแก่ผู้ขนส่งอ่ืนเฉพาะการ

ขนส่งในส่วนที่ผู้ขนส่งอ่ืนได้รับมอบหมายด้วย 

  
มาตรา 45  เมื่อมีกรณีที่ผู้ขนส่งต้องรับผิดและผู้ขนส่งอ่ืนจะต้องรับผิดในกรณีเดียวกันนั้นด้วย ให้

ผู้ขนส่งและผู้ขนส่งอ่ืนดังกล่าวเป็นลูกหนี้ร่วมกัน 

  
มาตรา 46  ภายใต้บังคับมาตรา 47 และมาตรา 48 สิทธิเรียกร้องเอาค่าเสียหายเพ่ือการสูญหาย 

เสียหาย หรือส่งมอบชักช้าแห่งของที่รับขนตามสัญญารับขนของทางทะเล ถ้าไม่ได้ฟ้องคดีต่อศาลหรือเสนอข้อ
พิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ขนส่งได้ส่งมอบของ หรือถ้าไม่มีการส่งมอบนับแต่วันที่
ล่วงเลยก าหนดส่งมอบตามมาตรา 41 (1) หรือนับแต่วันที่ล่วงเลยก าหนดเวลาอันสมควรตามมาตรา 41 (2) ให้เป็น
อันขาดอายุความ 



  
มาตรา 47  ก่อนอายุความตามมาตรา 46 จะครบบริบูรณ์ ถ้าฝ่ายที่ถูกเรียกร้องยินยอมโดยท า

เป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ถูกเรียกร้องว่าจะไม่ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในกรณีที่ฝ่ายที่มีสิทธิเรียกร้องฟ้อง
คดีต่อศาลหรือเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด ความยินยอมนี้ให้ใช้บังคับได้ 

  
มาตรา 48  สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเป็นผลจากการส่งมอบชักช้าย่อมสิ้นไป ถ้าผู้รับตราส่ง

มิได้ส่งค าบอกกล่าวเป็นหนังสือแก่ผู้ขนส่งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบของ 

  
มาตรา 49  เมื่อผู้รับตราส่งได้รับมอบของจากผู้ขนส่งหรือจากบุคคลตามมาตรา 40 (3) ไว้แล้ว 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ขนส่งได้มอบของซึ่งมีสภาพ จ านวน น้ าหนัก และรายละเอียดอื่น ๆ ตรงตามที่ระบุไว้ในใบ
ตราส่ง หรือถ้าไม่ได้ออกใบตราส่งให้ไว้แก่กันให้สันนิษฐานว่าได้ส่งมอบของซึ่งมีสภาพดี แล้วแต่กรณี เว้นแต่ 

(1) ผู้รับตราส่งหรือบุคคลตามมาตรา 40 (3) และผู้ขนส่งได้ท าการส ารวจ หรือตรวจสภาพของ
ร่วมกันและจดแจ้งการสูญหายหรือเสียหายไว้แล้วก่อนที่ผู้รับตราส่งจะรับมอบของ 

(2) ในกรณีที่ไม่มีการส ารวจหรือตรวจสภาพของร่วมกันตาม (1) ผู้รับตราส่งได้ส่งค าบอกกล่าว
เป็นหนังสือแก่ผู้ขนส่ง ณ ท่าปลายทางก่อนรับมอบของตามวรรคหนึ่ง หรือภายในหนึ่งวันท าการถัดจากวันรับมอบ
ของว่ามีของสูญหายหรือเสียหาย พร้อมทั้งแจ้งถึงสภาพการสูญหายหรือเสียหายนั้น ๆ ด้วย หรือในกรณีที่การสูญ
หาย หรือเสียหายไม่อาจพบหรือเห็นได้จากการตรวจสภาพภายนอกแห่งของนั้น ผู้รับตราส่งได้ส่งค าบอกกล่าว
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรับมอบของ 

  
มาตรา 50  ในกรณีที่จะต้องส่งค าบอกกล่าวแก่กันตามมาตรา 48 หรือมาตรา 49 (2) ถ้ามิได้ส่ง

ค าบอกกล่าวโดยตรงแก่บุคคลที่จะเป็นผู้รับค าบอกกล่าวนั้นให้บังคับดังนี้ 
(1) ถ้าได้ส่งค าบอกกล่าวให้แก่ตัวแทนผู้ขนส่ง หรือนายเรือ หรือเจ้าหน้าที่ ประจ าเรือซึ่งเป็นผู้

ควบคุมเรือที่ผู้ขนส่งใช้ท าการขนส่ง ให้ถือว่าได้ส่งค าบอกกล่าวนั้นให้แก่ผู้ขนส่งแล้ว 

(2) ถ้าได้ส่งค าบอกกล่าวให้แก่ตัวแทนผู้ขนส่งอ่ืน หรือนายเรือหรือเจ้าหน้าที่ประจ าเรือซึ่งเป็นผู้
ควบคุมเรือที่ผู้ขนส่งอื่นใช้ท าการขนส่ง ให้ถือว่าได้ส่งค าบอกกล่าวนั้นให้แก่ผู้ขนส่งอื่นแล้ว 

(3) ถ้าผู้ขนส่งอ่ืนเป็นผู้ส่งมอบของตามมาตรา 40 การส่งค าบอกกล่าวแก่ผู้ขนส่งอ่ืนนั้นให้มีผล
เช่นเดียวกับการส่งค าบอกกล่าวแก่ผู้ขนส่ง และการส่งค าบอกกล่าวแก่ผู้ขนส่งก็ให้มีผลเช่นเดียวกับการส่งให้แก่ผู้
ขนส่งอื่นด้วย 

 

หมวด 5 

ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง 



มาตรา 51  ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดเพ่ือการสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้าอันเกิดขึ้นจากการไม่
เป็นไปตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง ถ้าพิสูจน์ได้ว่าตนปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 8 วรรคสอง หรือมาตรา 9 แล้ว 

  
มาตรา 52  ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดเพ่ือการสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้า ถ้าพิสูจน์ได้ว่าการ

สูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้านั้นเกิดขึ้นหรือเป็นผลจาก 

(1) เหตุสุดวิสัย 

(2) ภยันตรายหรืออุบัติเหตุแห่งท้องทะเลหรือน่านน้ าที่ใช้เดินเรือได้ 
(3) การสงครามหรือการสู้รบของกองก าลังติดอาวุธ 

(4) สงครามกลางเมือง การจลาจล การก่อการร้าย หรือการก่อการวุ่นวายในบ้านเมือง 

(5) การยึด การจับ การหน่วงเหนี่ยวหรือการแทรกแซงด้วยประการใด ๆ ซึ่งกระท าต่อเรือ โดยผู้
มีอ านาจปกครองรัฐหรือดินแดนหรือตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นเหตุมาจากความผิดหรือ
ประมาทเลินเล่อของผู้ขนส่ง 

(6) การใช้มาตรการป้องกันและปราบปรามโรคติดต่อ 

(7) การนัดหยุดงาน การปิดงานงดจ้าง การผละงาน หรือการจงใจท างานล่าช้าที่ท่าเรือ ซึ่งการ
กระท าดังกล่าวเป็นอุปสรรคแก่การบรรทุกหรือขนถ่ายของหรือเป็นอุปสรรคแก่การที่เรือจะเข้าหรือออกจากท่าเรือ
นั้น 

(8) การกระท าของโจรสลัด 

(9) ความผิดของผู้ส่งของหรือผู้รับตราส่ง เช่น การบรรจุหีบห่อ หรือรวมมัดไม่มั่นคงแข็งแรง
หรือไม่เหมาะสมกับสภาพแห่งของ การท าเครื่องหมายที่ของหรือหีบห่อไม่ชัดเจนหรือไม่เพียงพอ 

(10) สภาพแห่งของนั้นเอง 

(11) ความช ารุดบกพร่องของเรือท่ีแฝงอยู่ภายในซึ่งไม่อาจพบเห็นหรือทราบได้ด้วยการตรวจสอบ
อย่างระมัดระวังและโดยใช้ฝีมือเท่าที่เป็นธรรมดาและสมควรจะต้องใช้ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตรวจเรือ 

(12) ความผิดพลาดในการเดินเรืออันเกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามค าสั่ง
ของผู้น าร่อง 

(13) เหตุอ่ืนใดที่มิใช่ความผิดหรือประมาทเลินเล่อหรืออยู่ในความรู้เห็นของผู้ขนส่ง และมิใช่
ความผิดหรือประมาทเลินเล่อของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้ขนส่ง 

  
มาตรา 53  ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดเพ่ือการสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้า อันเกิดจากอัคคีภัย 

เว้นแต่ผู้ใช้สิทธิเรียกร้องจะพิสูจน์ได้ว่า อัคคีภัยนั้นเกิดขึ้นจากความผิด หรือประมาทเลินเล่อของผู้ขนส่งหรือ
ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้ขนส่ง 

 



มาตรา 54  ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดเพ่ือการสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้า อันเป็นผลจากการ
ใช้มาตรการต่าง ๆ ที่พึงกระท าเพ่ือระงับอัคคีภัย หรือหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาผลเสียหายจากอัคคีภัย เว้นแต่ผู้ใช้สิทธิ
เรียกร้องจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิด หรือประมาทเลินเล่อของผู้ขนส่งหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้ขนส่งในการใช้
มาตรการดังกล่าว 

  
มาตรา 55  ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดเพ่ือการสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้า ถ้าพิสูจน์ได้ว่าการ

สูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้านั้นเป็นผลจากการใช้มาตรการทั้งปวง เพ่ือช่วยชีวิตมนุษย์ในทะเล หรือจากการ
ใช้มาตรการอันสมควรเพ่ือช่วยทรัพย์สินในทะเล แต่ผู้ขนส่งยังคงต้องรับผิดตามส่วนของตนในการเฉลี่ยความ
เสียหายทั่วไป ถ้ามี 

  
มาตรา 56  ในการขนส่งสัตว์มีชีวิต ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดเพ่ือการสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบ

ชักช้าอันเป็นผลจากภัยซึ่งมีลักษณะพิเศษที่มีประจ าอยู่ในการขนส่งสัตว์มีชีวิตหรือจากสภาพของสัตว์นั้นเอง ถ้า
พิสูจน์ได้ว่า 

(1) ผู้ขนส่งได้ปฏิบัติตามค าแนะน าเกี่ยวกับสัตว์นั้นโดยเฉพาะที่ผู้ส่งของได้ให้ไว้แก่ตนแล้ว และ 

(2) ในพฤติการณ์แห่งกรณีเช่นนั้น การสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้า อาจเกิดจากภัยหรือ
สภาพของสัตว์ดังกล่าวได้ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับถ้าพิสูจน์ได้ว่า การสูญหาย เสียหายหรือส่งมอบชักช้าไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน เป็นผลจากความผิดหรือประมาทเลินเล่อของผู้ขนส่งหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้ขนส่ง 

  
มาตรา 57  ถ้าของที่ขนส่งเป็นเงินตรา ธนาคารบัตร ตั๋วเงิน พันธบัตร ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ ประทวน

สินค้า อัญมณีหรือของมีค่าอย่างอ่ืน ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดเพ่ือการสูญหายหรือเสียหายแห่งของดังกล่าว เว้นแต่ผู้ส่ง
ของจะได้แจ้งให้ผู้ขนส่งทราบถึงสภาพและราคาของนั้นในเวลาที่น าของมามอบให้ 

ในกรณีที่แจ้งราคาของไว้ ให้ผู้ขนส่งรับผิดเพียงไม่เกินราคาที่แจ้งไว้นั้น 

  
หมวด 6 

ข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ขนส่งและการคิดค่าเสียหาย 

 

 

มาตรา 58  ภายใต้บังคับมาตรา 60 ในกรณีที่ของซึ่งผู้ขนส่งได้รับมอบหมายสูญหายหรือเสียหาย
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้จ ากัดความรับผิดของผู้ขนส่งไว้เพียงหนึ่งหมื่นบาทต่อหนึ่งหน่วยการขนส่ง หรือ
กิโลกรัมละสามสิบบาทต่อน้ าหนักสุทธิแห่งของนั้น แล้วแต่เงินจ านวนใดจะมากกว่า 



ในกรณีที่ค านวณราคาของที่สูญหายหรือเสียหายได้ตามมาตรา 61 และปรากฏว่า ราคาของนั้น
ต่ ากว่าที่จ ากัดความรับผิดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเอาตามราคาที่ค านวณได้นั้น 

ในกรณีที่มีการส่งมอบของชักช้า ให้จ ากัดความรับผิดของผู้ขนส่งไว้เพียงสองเท่าครึ่งของค่าระวาง
แห่งของเฉพาะที่ส่งมอบชักช้า แต่รวมกันต้องไม่เกินค่าระวางทั้งหมดตามสัญญารับขนของทางทะเล 

ในกรณีที่ผู้ขนส่งต้องรับผิดทั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสามโดยมีหน่วยการขนส่งเดียวกันเป็นมูล
แห่งความรับผิด ให้จ ากัดความรับผิดของผู้ขนส่งไว้ไม่เกินจ านวนเงินที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง 

  
มาตรา 59  ในการค านวณว่าเงินจ านวนใดจะมากกว่าตามมาตรา 58 วรรคหนึ่ง ให้ใช้หลักเกณฑ์

ดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีที่มีการรวมของหลายหน่วยการขนส่งเป็นหน่วยการขนส่งเดียวกัน ไม่ว่าจะมีการใช้

ภาชนะขนส่งบรรจุหรือรองรับหรือไม่ก็ตาม ถ้าระบุจ านวนและลักษณะของหน่วยการขนส่งที่รวมกันนั้นไว้ในใบตรา
ส่ง ให้ถือว่าของตามใบตราส่งนั้นมีจ านวนหน่วยการขนส่งตามที่ระบุไว้นั้น แต่ถ้ามิได้ระบุ ให้ถือว่าของทั้งหมดที่
รวมเป็นหน่วยการขนส่งเดียวกันนั้นเป็นหนึ่งหน่วยการขนส่ง 

(2) ในกรณีที่ตัวภาชนะขนส่งสูญหายหรือเสียหาย ถ้าผู้ขนส่งไม่ได้เป็นเจ้าของหรือผู้จัดหาภาชนะ
ขนส่งนั้น ให้ถือว่าภาชนะขนส่งอันหนึ่งเป็นของหนึ่งหน่วยการขนส่งอีกต่างหากจากของที่อยู่ในหรือบนภาชนะ
ขนส่งนั้น 

  
มาตรา 60  การจ ากัดความรับผิดของผู้ขนส่งตามมาตรา 58 มิให้ใช้บังคับแก่กรณีดังต่อไปนี้ 
(1) การสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้าที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลจากการที่ผู้ขนส่งหรือตัวแทนหรือ

ลูกจ้างของผู้ขนส่งกระท าหรืองดเว้นกระท าการโดยมีเจตนาที่จะให้เกิดการสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้า 
หรือโดยละเลยหรือไม่เอาใจใส่ ทั้งท่ีรู้ว่าการสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้านั้นอาจเกิดข้ึนได้ 

(2) ผู้ส่งของและผู้ขนส่งตกลงกันก าหนดความรับผิดของผู้ขนส่งไว้มากกว่าที่ก าหนดไว้ในมาตรา 
58 โดยระบุไว้ในใบตราส่ง 

(3) ผู้ขนส่งได้จดแจ้งรายการใด ๆ ไว้ในใบตราส่งตามที่ผู้ส่งของแจ้ง หรือจัดให้โดยไม่บันทึกข้อ
สงวนเกี่ยวกับรายการนั้นไว้ในใบตราส่ง  ทั้งนี้ โดยมีเจตนาที่จะฉ้อฉลผู้รับตราส่งหรือบุคคลภายนอกซ่ึงกระท าการ
โดยเชื่อรายการในใบตราส่งนั้น 

(4) ผู้ส่งของได้แจ้งราคาของที่ขนส่งให้ผู้ขนส่งทราบและผู้ขนส่งยอมรับ โดยแสดงราคาของนั้นไว้
ในใบตราส่ง 



ในกรณีตาม (4) นี้ ถ้าราคาที่ค านวณได้ตามมาตรา 61 ต่ ากว่าราคาที่แสดงไว้ในใบตราส่ง ให้ผู้
ขนส่งรับผิดเพียงเท่าราคาที่ค านวณได้นั้น และถ้าราคาที่ค านวณได้ตามมาตรา 61 สูงกว่าราคาที่แสดงไว้ในใบตรา
ส่ง ให้ผู้ขนส่งรับผิดเพียงเท่าราคาท่ีแสดงไว้ในใบตราส่ง 

  
มาตรา 61  การค านวณราคาของที่สูญหายหรือเสียหายตามมาตรา 58 ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 
(1) ถ้าของสูญหายหรือเสียหายทั้งหมด ให้ค านวณเท่ากับราคาที่ของนั้นจะพึงมีในเวลาที่พึงส่ง

มอบ ณ ท่าปลายทาง 

(2) ถ้าของสูญหายหรือเสียหายบางส่วน ให้ค านวณตามส่วนโดยเทียบกับราคาของอย่างเดียวกัน
และคุณภาพเท่าเทียมกันที่ยังเหลืออยู่ในเวลาส่งมอบ ณ ท่าปลายทาง 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
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หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 
ลักษณะ 8 เรื่องรับขน มาตรา 609 วรรคสอง บัญญัติว่า “การรับขนของทางทะเลท่านให้บังคับตามกฎหมายและ
กฎข้อบังคับว่าด้วยการนั้น” จึงจ าเป็นต้องบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการรับขนของทางทะเลขึ้นโดยเฉพาะ แต่ในทาง
ปฏิบัติต้องน าหลักสากลเรื่องการรับขนของทางทะเลมาใช้ท าให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในการส่งของและรับขน
ของทางทะเลไม่มีความแน่ใจได้ว่าตนมีสิทธิและหน้าที่เพียงใด เมื่อมีกรณีพิพาทหรือมีการฟ้องร้องเป็นคดีกันในศาล 
ก็เป็นการยากแก่การพิสูจน์ถึงความรับผิดของคู่กรณี อนึ่ง การขนของทางทะเลในระยะเวลาที่ผ่านมาได้ขยายตัว
ขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากสินค้าเข้าหรือสินค้าส่งออกของไทยมีปริมาณและมูลค่าเพ่ิมมากขึ้นทุกปี และการ
ขนส่งสินค้าชายฝั่งทางทะเลไทยก็มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นเป็นล าดับ สมควรที่ประเทศไทยจะต้องมีกฎหมายว่าด้วย
การรับขนของทางทะเลให้เป็นการแน่นอนตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันจะเป็นผลให้
การประกอบธุรกิจการขนของทะเลเป็นไปโดยราบรื่นและขจัดปัญหาซึ่งจะเกิดขึ้นแก่ทุกฝ่าย ทั้งจะเป็นการส่งเสริม
การพัฒนากิจการพาณิชย์นาวีของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
 


